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Útdráttur 

Hér á landi hefur kulnun í starfi verið mikið í umræðunni undanfarinn misser. Einkenni 

kulnunar eru yfirleitt þau sömu en þegar kemur að því að skoða orsökina er hún gjarnan af 

ólíkum toga. Orsakir geta bæði átt sér upptök í einkalífi og í vinnuumhverfi einstaklinga. Þar 

sem umræðan á Íslandi hefur helst beinst að einstaklingum var ákveðið að skoða þá þætti í 

vinnuumhvefinu sem gætu valdið kulnun. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig 

fyrirtæki geta búið til fyrirbyggjandi starfsumhverfi og stuðlað að farsælli endurkomu 

starfsmanna eftir kulnun. Svo hægt væri að skoða þetta nánar var lögð áhersla á að öðlast dýpri 

skilning á þeim þáttum innan fyrirtækja sem gætu leitt til kulnunar og skoða hvað mætti fara 

betur svo hægt væri að grípa fyrr inn í vandann. Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast 

við eigindlega rannsóknaraðferð í formi djúpviðtala. Rætt var við tíu viðmælendur sem hafa 

reynslu á sviði mannauðsmála, þó var ekki skilyrði að hafa sérstaka reynslu á kulnun 

starfsmanna. Helstu niðurstöður bentu til mikilvægi þess að fyrirtæki tileinki sér einhverskonar 

aðferðir sem geta fyrirbyggt kulnun starfsmanna, t.d. auka sveigjanleika, fræða starfsfólk sitt 

um kulnun og veita starfsmönnum skýr skilaboð. Niðurstöðurnar bentu einnig til þess að 

lykilatriðið í fyrirbyggjandi vinnuumhverfi væru samskipti á vinnustað. Þá helst var rætt um 

mikilvægi þess að fyrirtæki upplýsi starfsfólk sitt vel um væntingar sínar til frammisstöðu 

þeirra svo bæði fyrirtæki og starfsmenn nái betri árangri. Að lokum vörpuðu niðurstöðurnar 

ljósi á mikilvægi sveigjanleika og stuðningi þegar kemur að farsælli endurkomu starfsmanna 

sem eru á batavegi eftir kulnun. 
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Inngangur 

Kulnun hefur verið áberandi í umræðunni undafarin misseri og virðist hún vera vaxandi vandi 

í íslensku samfélagi. Kulnun er alvarlegt ástand sem lýsir sér í því að einstaklingur finni helst 

fyrir tilfinningalegri örmögnun, en einnig bölsýni og lítilli afkastagetu í vinnu. Orsakir geta 

verið margvíslegar en einkennin eru yfirleitt þau sömu, fólk finnur fyrir mikilli þreytu og 

orkuleysi, hefur neikvætt viðhorf gangvart samstarfsfélögum sínum og einnig gagnvart eigin 

getu svo fátt eitt sé nefnt (Linda Brá Lýðsdóttir, 2016). Helst hefur umræðan í dag beinst að 

starfsfólki og mikilvægi þess að hver og einn þekki einkennin og mörk sín í vinnu, en aftur á 

mót hefur minna verið rætt um umhverfi á vinnustöðum og þætti innan þess sem gætu haft 

áhrif á kulnun. 

Árelía Eydís Guðmundsdóttir (eins og vísað er til í Margréti Helgu Erlingsdóttir, 2018) 

telur að ábyrgð stjórnenda sé mikil þegar kemur að kulnun starfsmanna, þar sem þeir bera helst 

ábyrgð á því hvernig vinnuumhverfi skapast innan veggja fyrirtækisins. Svo fyrirtæki geti 

gripið inn í vandann fyrr er mikilvægt að þau geri sér grein fyrir þeim þáttum sem geta valdið 

kulnun eins og t.d. óskýrum skilaboðum um hvað sé ætlast af starfsmanni í vinnu, skorti á 

hvatningu, stuðningi og endurgjöf. Þó svo að fyrirtæki beri ábyrgð á fyrrnefndum þáttum, þá 

geta persónulegir þættir haft gagnkvæm áhrif þegar starfsmaður finnur fyrir kulnun (Jackson 

og Schuler, 1983). Í fyrirtækjum í dag er mun meiri eftirspurn eftir sveigjanleika en áður fyrr, 

þar sem starfsmenn eiga kost á því að vinna vinnuna sína eftir eigin skipulagi, þó samt innan 

ákveðins tímaramma. Sveigjanleiki getur minnkað líkurnar á fjarvistum starfsmanna og aukið 

afkastagetu og heilbrigði þeirra, þar sem starfsmaður finnur fyrir meira jafnvægi milli vinnu 

og einkalífs (Mullins, 2013). 

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að huga að starfsmönnum sínum þar sem starfsmenn eru 

ein helsta auðlind fyrirtækisins (Herdís Pála Pálsdóttir, 2002). Til þess að byggja upp heilbrigt 

og fyrirbyggjandi starfsumhverfi þurfa fyrirtæki að vera meðvituð um helstu áhættuþættina 

sem eru í starfsumhverfinu. Helstu áhættuþættirnir eru skortu á umbun, stjórn, skýrleika, 

stuðningi (Jackson og Shuler, 1983) og of mikið vinnuálag (Maslach og Leiter 1997). Þá geta 

samskipti verið lykilþátturinn í fyrirbyggjandi umhverfi á vinnustöðum. Þau fyrirtæki sem 

tileinka sér opin og heiðarleg samskipti á jákvæðan hátt eru líklegri til að stuðla að umhverfi 

þar sem starfsmenn finna fyrir stuðningi og hvatningu (Beheshtifar og Omidvar, 2013). Einnig 

er mikilvægt að fyrirtæki stundi reglulega endurgjöf þar sem væntingar til starfsmanna verða 

skýrari og líklegra er að frammistaða þeirra verið betri fyrir vikið. Samskipti og sveigjanleiki 

eru einnig lykilþættir sem geta stuðla að farsælli endurkomu hjá starfsmönnum sem eru á 
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batavegi eftir kulnun. Starfsmaður er líklegri til þess að koma aftur til starfa ef hann finnur fyrir 

stuðningi á batavegi sínum og ef vinnuveitandi er tilbúinn að koma til móts við hann þegar 

hann kemur aftur til starfa t.d. með því að bjóða honum hlutastarf (Karlson, Jönsson og 

Österberg, 2014). 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvernig fyrirtæki geta byggt upp 

fyrirbyggjandi umhverfi gegn kulnun og stuðlað að farsælli endurkomu starfsmanna á batavegi. 

Áhersla verður lögð á að öðlast betri skilning á hver helstu orsök kulnunar eru, hvaða þættir 

innan fyrirtækja mættu fara betur svo hægt sé að stuðla að farsælli endurkomu og koma í veg 

fyrir kulnun starfsmanna. Svo rannsakandi geti fengið svör við spurningum sínum verður leitað 

eftir innsýn frá stjórnendum og sérfræðingum á mannauðssviði, þó er ekki skilyrði að 

viðmælendur hafi sérstaka reynslu á kulnun eða sérþekkingu. Hér verður notast við eigindlega 

aðferðafræði þar sem markmiðið er að dýpka skilninginn á hvar helstu orsakir kulnunar liggja 

og fá hugmyndir um hvaða þætti innan fyrirtækja þurfi að bæta svo hægt sé að stuðla að 

fyrirbyggjandi umhverfi. Einnig verður skyggnast örlítið inn í hvað fyrirtæki eru að gera 

varðandi þetta málefni. Við val á úrtaki var ákveðið að notast við tilgangsúrtak, þar sem 

viðmælendur eru valdir eftir því sem talið er best henta þessari rannsókn. Helst er þá leitast 

eftir viðmælendum sem hafa ágæta reynslu á mannauðsmálum og/eða starfa við þá grein. 

Ritgerðinni er skipt upp í átta meginkafla þar sem byrjað er á fræðilegri umfjöllun um 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Í fyrsta kaflanum er skoðað skilgreininguna á kulnun og hver 

helstu einkennin hennar og orsök eru. Þar á eftir í kafla tvö verður farið yfir helstu þætti innan 

fyrirtækja sem gætu verið lykillinn að  heilbrigðu og fyrirbyggjandi starfsumhverfi. Þá verða 

vinnuþátttaka, starfsánægja, þjálfun stjórnenda, sveigjanleiki, samskipti og streitustjórnun 

skoðuð nánar. Í kjölfarið er farið yfir helstu áhættuþætti innan fyrirtækja sem geta leitt til 

kulnunar. Þessir þættir eru vinnuálag, skortur á stjórn, stuðningi, umbun og sanngirni.  Þá næst 

verða bati og endurkoma eftir kulnun starfsmanna skoðuð nánar. Að fræðilegri umfjöllun 

lokinni verður fjallað um aðferðafræðina sem notast var við í þessari rannsókn, þar sem farið 

er nánar yfir tilgang rannsóknarinnar, rannsóknaraðferðir, þátttakendur, framkvæmd og 

greiningu gagna. Að lokum verður greint helstu niðurstöður þessarar rannsóknar og þær settar 

í fræðilegt samhengi í umræðukaflanum. Ritgerðaspurning þessara rannsóknar er:  

 

Hvert er viðhorf stjórnenda á mannauðssviði á kulnun í starfi og hvaða þættir telja þeir að 

geti komið í veg fyrir kulnun og leitt til farsælli endurkomu? 
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1 Hvað er kulnun? 

Í Marslach Burnout Inventory er kulnun skilgreind sem andlegur sjúkdómur sem einkennist af 

tilfinningalegri örmögnun sem getur dregur úr afkastagetu einstaklings í vinnu (Maslach, 

Jackson og Leiter, 1996). Í fyrstu var hugtakið kulnun notað af sálfræðingnum Freudenberger, 

þar sem hann skilgreindi kulnun sem stigmagnandi örmögnun, minni hvatningu og 

skuldbindingu hjá sjálfboðaliðum sem unnu í athvörfum fyrir fíkla (Schaufeli, 2017). Ekki er 

til ein algild skilgreining á hugtakinu kulnun þó svo að flestir séu sammála um hver helstu 

einkennin eru (Virk, 2019). Helstu einkennin eru tilfinningaleg örmögnun, bölsýni og lítil 

afkastageta (Maslach o.fl. 1996).  Það getur verið fín lína á milli kulnunar og almennrar streitu. 

Samkvæmt Burisch, (eins og vísað er til í Korunka, Zdrehus og Borza, 2010) þá getur streita 

haft áhrif á kulnun en þarf ekki endilega að vera megin orsökin.  

 

1.1 Marslach Burnout Inventory 

Marslach Burnout Inventory er aðferðafræði hönnuð til þess að meta þrjá þætti einkenna sem 

kulnun hefur í för með sér. Þetta er nokkurskonar könnun sem einstaklingur fyllir út svo hægt 

sé að mæla einkenni hans og greina hvort kulnun eigi sér stað (Maslach o.fl., 1996). Samkvæmt 

Shinn (eins og vísað er til í Garden, 1987) er þessi aðferðafræði mest notaða aðferðin til þess 

að mæla einkenni kulnunar. Einnig vitna aðrir rannsakendur mikið að í hana fyrir sínar eigin 

rannsóknir. Upprunalega var könnunin einungis ætluð þeim einstaklingum sem vinna á 

heilbrigðissviði, sem kennarar, lögfræðingar eða félagsráðgjafar, þar sem aðferðafræðin var 

byggð upp eftir þeim skilyrðum (Schaufeli, 2017) 

Einkenni kulnunar eru skilgreind eftir þremur þáttum; örmögnun, bölsýni og lítil 

afkastageta (Ahola, Toppinen-Tanner og Seppänen, 2017). Ekki er vitað nákvæmlega hvert 

ferli einkennana er en Maslach og Leiter settu fram kenningu um að tilfinningaleg þreyta og 

örmögnun myndist við óraunhæfar kröfur í vinnu og í framhaldinu reynir einstaklingurinn að 

takast á við þær kröfur með bölsýni (Toppinen-Tanner, Kalimo og Mutanen, 2002). 

 

1.2  Einkenni 

1.2.1 Örmögnun 

Örmögnun er eitt af helstu einkennum kulnunar og þá helst tilfinningaleg örmögnun þar sem 

einstaklingurinn upplifir tómleika innra með sér (Maslach o.fl., 1996). Þessi 

örmögnunartilfinning lýsir sér þannig að starfsmaðurinn finnur fyrir orkuleysi, nokkurnveginn 

eins og búið sé að tæma alla afkastagetu hans. Orkuleysið er það mikið hjá einstaklingnum að 

hann treystir sér ekki í að sinna verkefnum morgundagsins (Maslach og Leiter, 2016). Jafnvel 
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þó starfsmaður finni fyrir mikilli örmögnun getur verið erfitt fyrir hann að ná almennilegri 

hvíld, t.d. vaknar hann kannski á morgnanna jafn þreyttur og hann var þegar hann fór að sofa 

(Marslach og Leiter, 1997). 

 

1.2.2 Bölsýni 

Ryan nefnir (eins og er vísað til í Maslach o.fl., 1996) að þegar einstaklingur finnur fyrir bölsýni 

kemur í kjölfarið kæruleysi sem getur leitt til þess að sá hinn sami telji að viðskiptavinir 

verðskuldi neikvætt viðmót. Þróun bölsýnis hjá einstaklingi lýsir sér nokkurnvegin þannig að 

veggurinn af áhugaleysi er orðinn svo hár að engar tilfinningar komist yfir hann. Með auknu 

áhugaleysi getur strafmaður sýnt kalt viðmót og kæruleysi gagnvart öðru fólki. Einnig getur 

fólk sem finnur fyrir bölsýni hætt að vilja taka þátt í vinnunni sinn þar sem þau sjá engan tilgang 

í því og finna fyrir mikilli óvissu varðandi framtíðina í starfinu. Þá getur svartsýni og neikvæðni 

verið það mikil að hún hefur alvarleg áhrif á vellíðan fólks og heilsu (Marslach og Leiter, 

1997). 

 

1.2.3 Lítil afkastageta 

Þriðja og seinasta víddin í Marslach inventory er útskýrð á þann hátt að einstaklingur fer að 

finna fyrir minni trú á sjálfum sér en áður og þar af leiðandi minnkar afkastageta hans í vinnu 

(Leiter, Maslach og Frame, 2015). Í kjölfar þess að einstaklingur hefur minni trú á sjálfum sér 

finnur hann líka fyrir mikilli óánægju gagnvart sjálfum sér og vonbrigði gagnvart afrekum 

sínum í vinnu (Maslach o.fl., 1996). Þegar starfsmaður missir trúna á sjálfum sér geta 

samstarfsfélagar hans einnig misst trúna á honum (Marslach og Leiter, 1997). 

 

1.3 Orsök 

Sjaldnast er það eitthvað eitt sem veldur kulnun hjá fólki og oftast er það samspil á milli 

ýmiskonar þátta sem getur reynst erfitt að greina. Það geta verið þættir eins og krefjandi 

aðstæður í einkalífi, óskipulag á vinnustað, samskiptaleysi, persónuleiki einstaklings svo fátt 

eitt sé nefnt (Virk, 2019). Eins og staðan er í dag að þá er kulnun ekki sjúkdómsgreining og 

telja sumir fræðingar að þunglyndi sé ein helsta orsök kulnunar (Mayo clinic staff, 2018). Þó 

vilja aðrir tengja það alfarið við fyrirtækin og telja að helsta orsökin liggi fremur í 

vinnuumhverfinu heldur en hjá einstaklingnum sjálfum (Maslach og Leiter, 1997). Talið er að 

orsakaþættirnir skiptist í einstaklingsbundna þætti, t.d. einkalíf, aldur, menntun, o.s.frv., og svo 

aðstæðubundna þætti, t.d. fyrirtækið, vinnu, skipulag o.s.frv. (Leiter o.fl., 2015). 

 Þó svo að eitt af helstu einkennum kulnunar sé tilfinningaleg örmögnun og streita þá 

þarf það ekki að þýða að streitan komi einungis frá vinnu einstaklingsins. Vinnuálag og 
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streituvaldandi vinnuumhverfi getur verið eitt af orsökum kulnunar en það getur allt eins verið 

mikil streita í einkalífi einstaklinga sem finna fyrir kulnun og yfirleitt kemur stór þáttur 

streitunnar þaðan (Gaede, 2005). Samkvæmt nýlegri rannsókn þar sem meginmarkmiðið var 

að rannsaka einkenni kulnunar og þunglyndis og fylgni þess við vinnustaði kemur í ljós að 

færri en helmingur þátttakenda sem þjást af kulnun töldu að vinnustaðurinn sinn væri helsta 

orsökin. Þessar niðurstöður geta haft áhrif á þær rannsóknir sem telja að einungis vinnustaðir 

séu orsök kulnunar (Bianchi og Brisson, 2017). 

 

1.3.1 Orsakavaldar í fyrirtækjum 

Leiter og Maslach nefna til sögunnar (1997) sex helstu þætti inn á vinnustöðum sem geta valdið 

kulnunar einkennum hjá starfsmanni; vinnuálag, skortur á stjórn og verkfærum, skortur á 

umbun, ósanngirni, óskýrar væntingar til starfsfólks og skortur á félagslegum stuðningi. Þá 

þurfa fyrirtæki að vera vel meðvituð um þessa þætti. Frá sjónarhorni fyrirtækis þýðir vinnuálag 

framleiðni, en fyrir einstaklinginn getur það þýtt lengri vinnutími og meiri vinna. Þegar 

langvarandi álag getur átt sér stað er vert að athuga að aukin afkastageta starfsmanns varir 

einungis tímabundið, og því er mikilvægt fyrir fyrirtæki að dreifa álaginu (Leiter og Maslach, 

1997). 

 Á sumum vinnustöðum geta verið óskýr skilaboð um hverjar væntingar til starfsmanna 

eru og getur það leitt til óvissu þeirra á frammistöðu sinni (Jackson og Schuler, 1983). Ef 

væntingarnar eru óskýrar þá eru líklega gildi fyrirtækisins og stefna einnig óskýr. Ef 

starfsmaður er ekki viss um hvert fyrirtækið er að stefna getur það haft veruleg áhrif á viðhorf 

hans gangnvart vinnustaðnum. Það er mikilvægt að starfsmaður hafi gott viðhorf gagnvart 

vinnustaðnum sínum þar sem það er jú auðvitað það sem laðar hann að vinnustaðnum í fyrstu, 

en einnig er það mikilvægt fyrir framleiðni fyrirtækið að starfsfólki þess líði vel í vinnunni 

(Leiter og Maslach, 1999). 

 

1.3.2 Orsakavaldar hjá einstaklingi 

Það eru nokkrir líffræðilegir þættir sem geta haft áhrif á kulnun t.d. aldur, hjúskapastaða, 

menntun o.s.frv. Líkurnar á kulnun eru mjög háar á meðal yngri einstaklinga, þessir 

einstaklingar eru oft einstæðir og rétt að byrja starfsferilinn sinn. Þó getur einstaklingur sem er 

vel menntaður og með ágæta starfsreynslu verið allt eins líklegri til þess að verða fyrir kulnun 

eins og þeir sem eru ekki eins menntaðir og með litla starfsreynslu, en það gæti verið vegna 

þess að sá hinn sami er undir meira álagi og ber meiri ábyrgð í sinni stöðu (Leiter o.fl, 2015).  
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 Viðhorf einstaklinga og hugsanir geta líka ýtt undir kulnun, t.d. getur einstaklingur 

verið með óraunhæfar kröfur til fyrirtækis, óraunhæf markmið gangvart starfsferli sínum eða 

finnur fyrir litlum árangri í starfi. Þetta eru yfirleitt starfsmenn sem vinna mikið til þess að 

reyna að ná góðum árangri (Jackson og Schuler, 1983). Einnig getur persónuleiki spáð fyrir 

um hver sé líklegur til að þróa með sér streitu og kulnun í starfi. Fullkomnunarárátta er talin 

auka líkurnar á kulnun, þar sem einstaklingur setur sér of háar kröfur, er gagnrýninn á sjálfan 

sig og vill helst ekki gera mistök (Childs og Stoeber, 2012).  

 

1.4 Jafnvægi milli vinnu og einkalífs 

Félagslegt hlutverk er stór þáttur í lífi flestra einstaklinga og getur verið erfitt að finna jafnvægi 

á milli þessara hlutverka sem getur leitt til vanlíðan (Frone, 2003). Þeir Mark og MacDermid 

leggja til að einstaklingar ættu að sýna jafn mikla skuldbindingu til mismunandi hlutverka svo 

hægt sé að halda jafnvægi í mismunandi félagslegum aðstæðum (1996). Skilgreiningin á 

jafnvægi milli vinnu og einkalífs (e. Work-family balance) er óljós, þetta virðist vera 

einhverskonar átök á milli vinnu og einkalífs, og hvort þau sé algjörlega aðskilið eða ekki 

(Frone, 2003). Samkvæmt Demerouti, Bakker og Bulters, þá geta átök á milli vinnu og einkalífs 

(e. Work-family conflict) leitt til kulnunar hjá einstaklingum, sem leiðir til þess að 

einstaklingur á erfiðara með að takast á við verkefni í vinnu (2004). Ef vinnuveitendur vilja 

minnka líkur á kulnun hjá starfsfólki sínu gæti verið skynsamlegt að bjóða þeim upp á 

svokallað sveigjanlegt fyrirkomulag (e. Flextime) í vinnu, þar sem það getur minnkað átök á 

milli vinnu og einkalífs. Sveigjanlegt fyrirkomulag getur hentað t.d. einstæðum foreldrum þar 

sem það auðveldar þeim að ná jafnvægi á milli vinnu og einklífs (Dessler, 2017).  
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2 Heilbrigt og fyrirbyggjandi starfsumhverfi 

Í þessum kafla verður farið yfir þá þætti sem skipta máli svo fyrirtæki geti stuðlað að heilbrigðu 

og fyrirbyggjandi umhverfi. Helstu þættirnir eru vinnuþátttaka, starfsánægja, þjálfun 

stjórnenda, sveigjanleiki, samskipti og streitustjórnun. Skilgreiningin á starfsumhverfi (e. work 

environment) er það umhverfi og kringumstæður sem starfsmaðurinn starfar í og er samansett 

af ólíkum þáttum eins og t.d. loftgæðum, hljóði, búnaði, samskiptum, verkferlum, reglum 

o.s.frv (Mullins, 2013). Samkvæmt Shirey (eins og vísað er til í Kramer og Schmalenberg, 

2008) á heilbrigt starfsumhverfi sér stað þegar starfsfólk finnur fyrir ákveðnu trausti gangvart 

samstarfsfélögum sínum óháð því hver staða þeirra er innan fyrirtækisins. Einnig er mikilvægt 

að komið sé fram við starfsfólkið af virðingu og sanngirni. Heilbrigt starfsumhverfi er hvetjandi 

umhverfi þar sem starfsmenn finna fyrir hvatningu, ánægju, öryggi og lítillri streitu í starfi 

(Kramer og Schmalenberg, 2008). Heilbrigt starfsumhverfi hugar ekki einungis að líkamlegri 

heilsu starfsmanna heldur einnig að andlegri heilsu. Þau fyrirtæki sem stuðla að heilsu eru í 

betri stöðu heldur en þau fyrirtæki sem huga ekki að heilsu starfsmanna (Bohlander og Snell, 

2013).  

Til þess að byggja upp fyrirbyggjandi umhverfi innan veggja fyrirtækis þarf fyrst og 

fremst að viðurkenna kulnun sem raunverulegan vanda. Þá getur verið skynsamlegt að fyrirtæki 

upplýsi starfsfólk sitt vel um helstu markmið sín og væntingar þess til starfsfólksins (Maslach 

og Leiter, 1997). Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki að fyrirbyggja kulnun starfsmanna bæði til 

þess að auka lífsgæði einstaklinga sem eru í áhættuhópi kulnunar og koma í veg fyrir 

efnhagslegt tap eins og t.d. starfsmannaveltu og tíðar fjarvistir starfsmanna frá vinnu (Awa, 

Plaumann og Walter, 2010). Fyrirbyggjandi aðgerðir þurfa ekki endilega að vera flóknar og er 

margt sem fyrirtæki geta gert til þess að koma í veg fyrir kulnun. Þessar aðgerðir geta t.d. verið 

að endurhanna verkferlana, bæta samskipti, leyfa starfsmönnum að hafa meiri áhrif á starf sitt, 

meiri sveigjanleiki o.s.frv. (Jackson og Schuler, 1983). Einnig getur vinnuþátttaka (e. Work 

engagement) verið lykilatriðið í fyrirbyggjandi vinnuumhvefi (Back, Steinhauser, Kamal og 

Jackson, 2016). Samkvæmt Maslach og Leiter (1997) er vinnuþátttaka talin vera andstæða 

kulnunar, þar sem helstu einkenni vinnuþátttöku eru orka, þátttaka og meiri afkastageta. Það 

eru margir þættir sem fyrirtæki þurfa að huga að svo hægt sé að fyrirbyggja kulnun. Fyrst og 

fremst þá er best að byrja á að fræða starfsfólk um hvað kulnun er og hvernig best sé að bregðast 

við þegar fólk finnur fyrir einkennum. Því fyrr sem við grípum inn í og höfum áhrif á 

einstaklinginn og umhverfið því betra (Karl og Fischer, 2013). 
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2.1 Vinnuþátttaka (e. Work engagement) 

Maslach og Leiter (2008) telja að vinnuþátttaka sé andstæða kulnunar, þar sem þrjár víddir 

kulnunar eiga sér andstæðu, orka í stað tilfinningalegrar örmögnunar, þátttaka í stað bölsýni og 

mikil afkastageta í stað lítillar afkastagetu. Maslach og Leiter lýsa þremur víddum 

vinnuþátttöku þannig; orka er þegar starfsmaður nýtir bæði andlega og líkamlega orku í vinnu 

án þess að örmagnast, þátttaka vísar til starfsmanns sem sýnir jákvætt viðhorf gagnvart starfi 

sínu og starfsmaður með mikla afkastagetu er líklegri til að afreka meiru og nýtur sín betur í 

starfi (1997). Þeir starfsmenn sem tileinka sér vinnuþátttöku eru líklegri til þess að vera 

tilfinningalega bundnir vinnuveitenda sínu, þar sem honum líður vel í vinnunni, og þar með 

ölast hann meiri orku til þess að afreka meir (Serrano og Reichard, 2011). Það ætti að vera 

sjálfsagt markmið vinnuveitenda að fá starfsmenn sína til að taka þátt og vera trúr vinnunni 

sinni þar sem það er ekki eingöngu jákvætt fyrir starfsmanninn heldur einnig vinnuveitandann 

sjálfan (Torrington, Hall, Taylor og Atkinson, 2014). Samkvæmt rannsókn sem gerð var af 

Harter o.fl. um vinnuþátttöku (eins og vísað er í Torrington o.fl., 2014) kemur fram að þær 

rekstrareiningar sem eru með hátt hlutfall af starfsmönnum sem eru trúir vinnunni sinni sýna 

tvisvar sinnum meiri árangur en þeir starfsmenn sem eru ekki að tileinka sér vinnuþátttöku. Því 

getur verið skynsamlegt fyrir vinnuveitendur að legga áherslu á vinnuþátttöku starfsmanna. 

 Kahn kynnir tvo mismunandi þætti sem vinnuþátttaka samanstendur af: tilfinningaleg 

vinnuþátttaka og hugræn vinnuþátttaka. Tilfinningaleg vinnuþátttaka lýsir sér þannig að 

starfsmaður er í tilfinningalegu sterku samband við stjórnendur sína og hann finnur að 

stjórnendur hafa áhuga á velgengni þeirra og þróun í starfi. Einnig finnur starfsmaðurinn að 

þær skoðanir sem hann hefur skipta raunverulegu máli fyrir stjórnendur. Hugræn vinnuþátttaka 

er þegar sem starfsmaður veit nákvæmlega hvers er ætlast af sér og skilur sinn tilgang og sitt 

hlutverk í starfi. Hér gefa stjórnendur starfsmönnum sínum tækifæri á að þróast í starfi og eru 

duglegir að gefa virka endurgjöf þar sem starfsmaður hefur kost á að bæta sig (1990). 

Þegar fyrirtæki leggja áherslu á vinnuþátttöku búa þau til skilvirkara umhverfi fyrir 

starfsfólk sitt. Langtíma markmið fyrirtækja þegar kemur að vinnuþátttöku er ekki aðeins að 

leysa úr vandamálum sem koma á yfirborðið hverju sinni, heldur einnig að reyna að byggja 

upp umhverfi þar sem starfsmenn finna fyrir stuðningi og eiga tækifæri á að bæta sig (Maslach 

og Leiter, 1997). Schaufeli og Salanova (eins og vísað er til í Serrano og Reichard, 2011) telja 

að stjórnun sé einn af lykilþáttunum sem hafa áhrif á vinnuþátttöku starfsmanna. Ef fyrirtæki 

vilja byggja upp umhverfi með vinnuþátttöku stafsmanna að leiðarljósi er mikilvægt að 

stjórnendur geri sér grein fyrir þeim þáttum sem gera stafsmann áhugasaman um staf sitt. Góð 



 

 

9 

endurgjöf, þjálfun, kostur á þróun í starfi, hvetjandi stjórnendur og góð samskipti eru nokkrir 

þættir sem gera starfsmann áhugasamari og meira skuldbundinn starfi sínu. Einnig geta þessir 

þættir ýtt undir vinnuþátttöku starfsmanna (Markos og Sridevi, 2010). 

 

2.2 Starfsánægja 

Starfsánægja er sú tilfinning sem starfsmaður hefur gangvart vinnuni sinni, þar sem allar 

væntingarnar sem starfsmaður hefur gagnvart vinnunni eru uppfylltar (Neo o.fl., 2012). Spector 

(eins og vísað er til í Carrière og Bourque, 2009) telur að þegar starfsmaður upplifir 

starfsánægju upplifir hann alla jafna ánægju gagnvart launum, stjórnendum, umbunum, 

samstarfsfélögum og samskiptum svo eitthvað sé nefnt. Stór þáttur sem þarf að huga að þegar 

kemur að starfsánægju er vinnuumhverfið. Andrúmsloft á vinnustað (e. Organizational 

climate) er yfirleitt tilfinning sem starfsmenn hafa gagnvart vinnustaðnum sínum en getur 

einnig verið hvernig fólki líður á vinnustaðnum. Andrúmsloft á vinnustað snýst um hegðun 

starfsmanna og gildi þeirra (Mullins, 2013). Ef starfsmaður upplifir að gildi fyrirtækisins séu 

ósanngjörn, óskýr og ófyrirsjáanleg getur tilfinningin hans gagnvart vinnustaðnum verið 

neikvæð og þar með getur andrúmsloftið á vinnustaðnum einnig orðið neikvætt (Arnold, 

Silvester, Cooper, Robertson og Patterson, 2005).  

 Starfsánægja getur komið í veg fyrir neikvæðar afleiðingar af streitu í vinnu (Korunka 

o.fl., 2010). Bettina telur að þeir starfsmenn sem þjást af kulnun finna fyrir meiri óánægju 

gangvart starfi. Þá getur óánægja í starfi leitt til þess að frammistaða og hvatning verður slakari 

hjá starfsmanninum (2006). Til þess að byggja upp starfsánægju hjá stafsmönnu þurfa þeir að 

finna fyrir stuðningi frá stjórnendum sínum. Þá þurfa stjórnendur að vera með jákvætt viðhorf 

gangvart starfsmönnum sínum. Starfsmaður á ekki að finnast hann vinna fyrir stjórnendur sína 

heldur frekar vinna með þeim (Mullins, 2013). 

 

2.3 Þjálfun stjórnenda 

Þar sem stjórnendur eru einnig starfsmenn fyrirtækisins þarf að veita þeim góða þjálfun svo 

þeir nái betri árangri og öðlist meira sjálfsöryggi í starfi sínu (Taormina og Law, 2000). 

Samkvæmt Aguinis og Kraiger hefur stjórnendaþjálfun jákvæð áhrif á starfsmenn, fyrirtækið 

og samfélagið (2009). Þeir Harvey og Raider (eins og vísað er til í Bassett og Lloyd, 2001) 

telja að stjórnendur sem ekki fá almennilega stjórnendaþjálfun geta verið í hættu á kulnun. 

Einnig getur léleg stjórnun eins og t.d. örstjórnun (e. Micromanagement) þar sem fylgst er með 

öllu sem starfsmaðurinn gerir leitt til þess að starfsmenn finna fyrir kulnun. Cherniss telur  að 

ekki hægt að ætlast til þess að starfsmenn standi sig vel í starfi ef þeir fá ekki almennilega 
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þjálfun (1980). Þá styðja þeir Heifetz og Bersani við þessa staðhæfingu og bæta við að kulnun 

geti orsakast af bæði óraunhæfum kröfum í umhverfi stafsmann og ófullnægjandi þjálfun 

(1983). 

Kulnun er talin vera andleg veikindi (Pretty, McCarthy og Catano, 1992) og því getur 

verið skynsamlegt að fræða stjórnendur um andleg veikindi svo hægt sé að koma í veg fyrir 

kulnun og hjálpa þeim að taka betur á móti þeim stafsmönnum sem eru í veikindaleyfi vegna 

kulnunar (Milligan-Saville, Tan, Gayed, Barnes, Madan, Dobson, ... og Harvey, 2017; 

Mclellan, Pransky og Shaw, 2001; Tsutsumi, 2011). Þeir stjórnendur sem fá fræðslu og þjálfun 

um bæði einkenni andlegra veikinda og hvernig á að koma fram við einstaklinga sem kljást við 

andleg veikind eru öruggari við að takast á við þann vanda þegar leitað er til þeirra (Milligan-

Saville o.fl., 2017). Einnig geta þeir stjórnendur sem fá fullnægjandi þjálfun tekið eftir 

einkennum kulnunar fyrr og gripið inn í vandann fyrr og þar af leiðandi fyrirbyggt kulnun 

starfsmanna (Korunka o.fl., 2010). 

 

2.4 Sveigjanleiki 

Í dag eru mun meiri eftirspurn eftir sveigjanleika á vinnustöðum en áður fyrr (Mullins, 2013). 

Í rannsókn gerðir af Richman og Civian (eins og vísað er til í Richman, Civian, Shannon, Hill 

og Brennan, 2008) um sambandi milli vinnu tíma og skuldbindingu starfsmanna kemur í ljós 

að sá sem vinnur mest er ekki endilega meira skuldbundinn starfi sínu, einnig gefa 

niðurstöðurnar til kynna að fleiri vinnu tímar hafi með sér í för auknar líkur á streitu og kulnun 

starfsmanna. Þeir starfsmenn sem eiga kost á sveigjanlegum vinnutíma virðast vera í minni 

hættu á að finna fyrir streitu eða kulnun í starfi. Einnig öðlast starfsmenn meiri ávinning á því 

að geta skipulagt vinnudaginn sinn eins og þeim hentar innan ákveðinna tímamarka (Grzywacz, 

Carlson og Shulkin, 2008) 

Samkvæmt Hill (eins og vísað er til í Hill, Jacob, Shannon, Brennan, Blanchard og 

Martinegro, 2008) þá var sveigjanleiki á vinnustöðum upprunalega ætlað konum sem voru ný 

búnar að eignast barn. Frá árinu 1980 þá hefur komið meira í ljós að sveigjanleiki henti ekki 

eingöngu nýbökuðum mæðrum heldur öllu fólki á vinnustaðnum, þar sem allir eiga sér líf utan 

vinnu (Hill o.fl., 2008). Megin markmið sveigjanleika er að hjálpa starfsmönnum á að finna 

jafnvægi á mill einkalífs og vinnu (Mullins, 2013). Skilgreiningin á sveigjanleika á vinnustað 

er ,,Hæfni starfsmanna til þess að taka ákvarðanir um hvenær, hvar og hversu lengi þeir geta 

tekist á við verkefni í vinnunni.” (Hill, Grzymacz, Allen, Blanchard, Matz-Costa, Shulkin og 

Pitt-Catsouphes, 2008, bls. 152). Sveigjanleiki hefur bæði í för með sér ávinning fyrir 

vinnuveitendur og starfsmenn. Þeir starfsmenn sem upplifa sveigjanleika í vinnunni finna fyrir 
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meiri afkastagetu og mörkin á milli vinnu og einkalífs verða skýrari. Vinnuveitendur sjá meiri 

árangur í frammistöðu starfsmanna og það verður minni starfsmannavelta sem leiðir til 

aukinnar framleiðni og arðsemi fyrirtækisins (Shagvaliyeva og Yazdanifard, 2014). Þó svo að 

sveigjanleiki geti verið jákvæður fyrir starfsfólk og vinnuveitendur þá getur hann verið 

krefjandi fyrir stjórnendur að halda utan um, þar sem aukin sveigjanleiki kallar á meiri þjálfun 

og varðveislu þeirra starfsmanna sem kjósa að nýta sér ekki sveigjanleika í vinnu. Einnig getur 

þetta haft áhrif á samskipti starfsmanna (Mullins, 2013). 

Takmarkað er til af rannsóknum sem fjalla um tengsl á milli sveigjanleika og kulnunar 

(Grzywacz, Carlson og Shulkin, 2008). Grzywacz, Carlson og Shulkin skoða tengsl milli heilsu 

og sveigjanleika og kemur í ljós að þeir starfsmenn sem nýta sveigjanleika í vinnu eru líklegri 

til þess að vera meira skuldbundnir vinnunni sinni og þar af leiðandi í minni hættu á kulnun. 

Þó er vert að athuga að það eru til margsskonar tegundir af sveigjanleika og því ekki víst að 

allar tegundir komi í veg fyrir kulnun. Til dæmis finna konur sem starfa í vaktavinnu (e. 

Compressed workweek) og nýta sér sveigjanlegt starfsfyrirkomulag (e. Flextime) fyrir meiri 

streitu heldur en karlar, og eru þar af leiðandi líklegri að finna fyrir kulnun (2008).  

 

2.4.1 Tegundir sveigjanleika 

Sveigjanleiki á vinnustað getur verið mismunandi og eru til nokkurskonar tegundir eins og t.d. 

skipulagður sveigjanleiki sem getur verið bæði formlegur og óformlegur. Formlegur 

sveigjanleiki er yfirleitt skipt í sveigjanlegt starfsfyrirkomulag (e. Flextime) eða vaktavinna (e. 

Compressed workweek), þar sem starfsmenn fá ákveðinn tíma til að klára vinnuna sína. 

Óformlegur sveigjanleiki er þegar starfsmenn fá að ráða sínum vinnutímanum (Grzywacz, 

Carlson og Shulkin, 2008). Sú tegund sveigjanleika sem starfsmenn meta helst er sveigjanlegt 

fyrirkomulag og telja þeir Grzywacz, Carlson og Shulkin er það sé auðvelt að innleiða það 

fyrirkomulag í vinnuumhverfi (2008). Einnig dregur sveigjanlegt fyrirkomulag úr streitu vegna 

þess að starfsmaðurinn hefur betra skyn fyrir mörkum einkalífs og vinnu (Hill o.fl.,2008). Fleiri 

tegundir sveigjanleika geta verið t.d. hlutastarf, vinna að heiman, meiri möguleiki á vakta 

skiptum o.s.frv. (Mullins, 2013).  

 

2.5 Samskipti á vinnustað 

Starfsmannastjórnun getur verið mjög krefjandi hluti af rekstri fyrirtækja, þar sem 

mannauðsstjórar þurfa að takast á við hugmyndir og tilfinningar starfsmanna til þess að tryggja 

hámarks framleiðni. Þar spilar þáttur mannlegra samskipta stórt hlutverk (Rajhans, 2012). 

Fræðimenn telja að mannleg tengsl og jákvæð samskipti geti minnkað líkurnar á kulnun 
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starfsmanna (Ray og Miller, 1991; Albrecht, Irey og Mundy, 1982; Cherniss, 1989; Cooper, 

1981; Cooper og Payne, 1980; House, 1983; McLean, 1985; Ray, 1987). Þá er helst talið að 

stuðnings samskipti (e. Supportive communication) á vinnustað geti komið í veg fyrir kulnun 

starfsmanna. Með stuðnings samskiptum er helst átt við að starfsmenn geti rætt um tilfinningar 

sínar við samstarfsfélaga, en getur einnig átt við upplýsingaflæði þar sem varpað er skýrara 

ljósi á væntingar starfsmanna til vinnuveitanda og öfugt (Ray og Miller, 1991). Það eru nokkur 

atriði sem gefa til kynna að stuðnings samskipti á vinnustað geta fyrirbyggt kulnun t.d. geta 

hlutverk orðið skýrari fyrir starfsmönnum þar sem óskýrum væntingar um hlutverk í vinnu geta 

leitt til kulnunar (Kim og Lee, 2009; Miller, Ellis, Zook og Lyles, 1990; Ray og Miller, 1991). 

Einnig geta óformleg samskipti á vinnustöðum veitt félagslegan stuðning fyrir starfsmenn og 

upplýsingar og væntingar orðið skýrari þar sem starfsmaður getur unnið vinnuna sína betur 

(Madsen, 2003).  

 Mikil þörf er á samskiptahæfileikum á vinnustöðum í dag, þar sem mikil aukning er á 

teymisvinnu. Skilvirk samskipti (e. Effective communication) á vinnustað er mikilvægur þáttur 

til að minnka streitu starfsmanna, þar sem starfsfólk á að finna fyrir frelsi til að tjá sínar 

skoðanir og tilfinningar (Mullins, 2013). Einnig geta skilvirk samskipti aukið traust á milli 

stjórnenda og starfsmanna (Akkirman og Harris, 2005). Stjórnendur sem eiga skilvirk 

samskipti við starfsmenn eru líklegri til að hvetja starfsmenn sína áfram og þar af leiðandi 

verður frammistaða starfsmannanna betri. 

 Samskipti á vinnustað er einn af lykilþáttum sem stuðla að heilbrigðu starfsumhverfi 

fyrir starfsmenn (Grawitch, Gottschalk og Munz, 2006). Þá kynnir Fitz-enz (Eins og vísað er 

til í Grawitch o.fl., 2006) helst tvær nálganir sem geta þjónað fyrirtækjum sem vilja stuðla að 

heilbrigðu starfsumhverfi. Fyrst nálgunin er samskipti milli starfsmann og yfirmanns, þar sem 

yfirmenn geta komið betur til móts við væntingar og þarfir starfsmanna. Önnur nálgun er að 

starfsmenn taki virkan þátt í ákvarðanatöku fyrirtækja. Svo starfsmenn geti tekið virkan þátt í 

ákvarðanatöku fyrirtækja þarf upplýsingaflæðið á milli stjórnenda og starfsmanna að vera 

skýrt, það getur verið gert með virkri endurgjöf.  

 

2.5.1 Endurgjöf 

Ef fyrirtæki vilja fyrirbyggja kulnun á vinnustöðum væri skynsamlegt að auka endurgjöf (e. 

Feedback) starfsmanna á frammistöðu þeirra í vinnu. Þá sérstaklega er mikilvægt fyrir fyrirtæki 

að huga að því að hrósa starfsfólki oftar, þar sem starfsfólk fær yfirleitt ábendingu strax ef 

eitthvað er rangt (Jackson og Schuler, 1983). Endurgjöf er mikilvægur partur í samskiptaferli 

fyrirtækja. Ef ekki er gefin endurgjöf er hætta á misskilning (Mullins, 2013) og frammisstaða 
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starfsmanna mun ekki bætast (Noe, Hollenbeck, Gerhart og Wright, 2012). Samkvæmt Aguinis 

(eins og vísað er til í Aguinis, Gottfredson og Joo, 2012) er helsta markmið frammistöðumats 

(e. Performance feedback) að bæta frammistöðu starfsmann bæði í eigin vinnu og hópavinnu, 

stuðla að meiri vinnuþátttöku, auka hvatningu og starfsánægju. Hinsvegar ræðir Larson um 

(eins og vísað er til í Waldron og Kassing, 2010) að það geti verið erfitt fyrir stjórnendur að 

gefa starfsmönnum sínu endurgjöf, þá sérstaklega ef hún er neikvæð. Þá er mikilvægt að þjálfa 

stjórnendur í því að gefa starfsmönnum sínu endurgjöf svo það hafi jákvæð áhrif á 

frammisstöðu starfsmanns, þó svo að það geti verið neikvæð ábending (Noe o.fl.,, 2012).  

Það eru nokkur atriði sem þarf að hafa í huga þegar kemur að því að gefa endurgjöf. 

Fyrst og fremst er mikilvægt að gefa starfsmönnum sínum endurgjöf reglulega, ekki einungis 

einu sinni á ári. Stjórnendur eiga að benda starfsmanni á sem fyrst ef þeir taka eftir einhverju 

óeðlilegu t.d. í hegðun starfsmanna (Noe o.fl., 2012). Gott er að byrja endurgjöfina á þvi að 

spyrja starfsmanninn hvernig honum finnst frammistaða sín vera. Ef stjórnandi þarf að gefa 

neikvæða ábendingu er mjög mikilvæg að benda einnig á eitthvað jákvætt, það þarf þó að passa 

að endurgjöfin missi ekki merkingu (Aguinis, Gottfredson og Joo, 2012). Þá er 

langmikilvægasti þátturinn við endurgjöf að gera hana ekki að persónulegri árás. Til þess að 

forðast það er best að hafa skýrt markmið og halda sig við frammistöðu starfsmannsins (Noe 

o.fl., 2012). Að lokum þarf að fylgja endurgjöfinni og starfsmanninum eftir með því að hafa 

einhverskonar áætlun sem hægt er að fylgjast með (Aguinis, Gottfredson og Joo, 2012). 

 

2.6 Streitustjórnun 

Maslach og Leiter (1997) telja að helsta orsök kulnunar sem vinnustaðurinn eru að valda er of 

mikið vinnuálag, og því fylgir mikil streita. Streita getur haft með sér í för neikvæð árifa á bæði 

fyrirtæki og starfsmenn, því er gott að reyna að ná tökunum á streitu (Arnold o.fl., 2005). Í 

fyrsta lagi þá getur streita verið tilfinning sem einstaklingur finnur fyrir og í öðru lagi þá getur 

streita átt sér stað í umhverfinu (Taormina og Law, 2000). Samkvæmt Rees og Rumbles (eins 

og vísað er til í Mullins, 2013) að þá þurfa fyrirtæki að hafa einhverskonar mælitæki til þess að 

mæla streitu á vinnustöðum svo hægt sé að koma í veg fyrir kulnun. Það getur verið erfitt fyrir 

fyrirtæki að reyna að losa sig við alla streituvalda í umhverfinu. Þá getur verið skynsamlegra 

að vera með einhverskonar aðgerðir fyrir starfsfólk sem vinnur á móti streitu og getur minnkað 

líkurnar á kulnun starfsmanna (Taormina og Law, 2000). Hunnicutt og MacMillan telja að 

streitustjórnun getur verið góður vettvangur fyrir fyrirtæki til að vekja athygli starfsmanna á 

bæði einkennum og orsökum kulnunar (Fothergill, Edwards og Burnard, 2004; Kunkler og 

Whittick, 1991). Þá nefnir Taormina fjórar aðgerðir sem fyrirtæki geta tileinkað sér til að vinna 
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gegn streitu (1997). Þessar fjórar aðgerðir eru þjálfun starfsmanna, veita skiling á vinnu hvers 

og eins einstaklings og meginmarkmiði fyrirtækisins, stuðningur samstarfsfélaga og umbun 

starfsmanna. Þó svo að streita geti haft neikvæð áhrif er þó mikilvægt að eitthvað álag sé til 

staðar svo hægt sé að ganga frá verkefnum í vinnu, samt ekki svo að það fari algjörlega yfir 

þolmörk starfsmanna (Mullins, 2013). 
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3 Helstu áhættuþættir á vinnustöðum 

Þeir Jackson og Schuler (1983) nefna að skortur á umbun, stjórn, stuðningi og skýrleika séu 

helstu áhættuþættirnir inn á vinnustöðum sem geta leitt til kulnunar. Þá styðja þau Maslach og 

Leiter (1997) við þessa fullyrðingu og nefna þá helst sex þættir sem þau telja að séu helstu 

áhættuþættirnir á vinnustöðum. Þessir sex þættir eru vinnuálag, skortur á stjórn og verkfærum, 

skortur á umbun, ósanngirni, óskýrar væntingar til starfsfólks og skortur á félagslegum 

stuðningi. Hér fyrir neðan verður farið betur yfir helstu áhættuþættina.  

 

3.1 Vinnuálag og skortur á stjórn   

Vinnuálag er einn af helstu áhættuþáttunum í umhverfi fyrirtækja sem þarf að vera virkilega 

meðvitaður um (Maslach og Leiter, 1997). Samkvæmt Maslach og Leiter eru það þrír þættir 

sem auka álag í vinnu; vinnan er ákafari, krefst meiri tíma og er flóknari. Mikið vinnuálag getur 

haft skaðleg áhrif á heilsu einstaklinga (1997). Þegar einstaklingur vinna undir miklu álagi 

getur streitan orðið yfirþyrmandi, þar sem starfsmaður vinnu kannski í allt of langan tíma eða 

er að takast á við verkefni sem hann ræður ekki við (Arnold o.fl., 2005). Þá er mikilvægt að 

starfsfólk hafi sjálft einhverja stjórn í starfinu sínu (e. Job control), þá sérstaklega að það hafi 

framtíðasýn og eigi kost á að ná árangri í starfi (Jackson og Shuler, 1983). Þau Leiter og 

Maslach (eins og vísað er til í Portoghese, Galletta, Coppola, Finco og Campagna, 2014) telja 

að meiri stjórn í starfi gefi starfsmönnum tækifæri á að móta sitt eigið starfsumhverfi, þar sem 

starfsmenn geta sjálfir minnkað álagið í vinnunni. Starfsmenn vilja eiga tækifæri á því að geta 

tekið eigin ákvarðanir í starfi og nýtt hæfileika sína í að takast á við vandamál í vinnunni. Þá 

getur skortur á stjórn verið vísbending um það að starfsmaðurinn og starfið eiga ekki samleið, 

þar sem starfið hentar ekki starfsmanninum eða öfugt (Maslach og Leiter, 1997). Þegar 

einstaklingur hefur litla stjórn í vinnunni sinni getur það vakið upp tilfinningar hjá honum þar 

sem hann upplifir sjálfan sig sem gagnslausan í starfi (Maslach og Goldberg, 1998). Einnig eru 

starfsmenn sem taka lítinn þátt í ákvarðanatöku og hafa lítil áhrif á afkomu fyrirtækisins í meiri 

áhættu á kulnun (Leiter o.fl.,  2015).  

 

3.2 Skortur á stuðningi og umbun 

Samkvæmt Karasek og Theorell (eins og vísað er til í Kim og Stoner, 2008) er félagslegur 

stuðningur mikilvægur þáttur í því að minnka streitu á vinnustöðum og draga út hættu á kulnun. 

Skortur á stuðningi getur komið í veg fyrir að starfsmaður finni fyrir hvatningu og ánægu í 

starfi (Jackson og Schuler, 1983). Það sem dregur mest úr félagslegum stuðningi á vinnustað 

eru ópersónuleg samskipti og ágreiningur á milli samstarfsfélaga. Þá skiptir máli að 
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starfsmaður finni fyrir bæði stuðningi frá yfirmanni sínum og samstarfsfélögum svo hægt sé 

að byggja upp traust umhverfi þar sem starfsfólk finnur fyrir ánægju (Maslach, Schaufeli og 

Leiter, 2001). 

 Skortur á umbun getur einnig verið áhættuþáttur þar sem starfsfólki er ekki umbunað 

fyrir góða vinnu (Jackson og Schuler, 1983). Þegar starfsfólki er ekki umbunað getur það 

upplifað að vinna þeirra sé einskins virði. Þá getur skortur á umbund einnig leitt til þess að 

starfsmaður finnur fyrir minni afkastagetu (Maslach o.fl., 2001). 

 

3.3 Ósanngirni 

Ósanngirni á vinnustað getur verið alvarlegur þáttur í umhverfi fyrirtækja. Ósanngirni getur 

verið vítt hugtak en í þessu tilviki er helst átt við ójafnvægi milli starfsmanna og yfirmanna, 

þar sem yfirmenn koma ekki jafn heiðarlega fram við alla starfsmenn sína. Einnig geta 

starfsmenn fundið fyrir þörf á að svindla til þess að ná athygli yfirmannsins síns (Maslach og 

Leiter, 1997). Ósanngirni hefur tvennskonar birtingarmyndir hjá einstaklingnum; hann finnur 

fyrir vonbrigðum gangvart starfi sínu eða hefur mjög neikvætt viðhorf gagnvart vinnustaðnum. 

Þessir tvær þættir geta síðan leitt til kulnunar hjá starfsmanni. Þá skiptir miklu máli að komið 

sé fram við starfsfólk af virðingu og sanngirni (Maslach o.fl., 2001). Einnig er mikilvægt að 

starfsmenn hafi rödd og það sé hlustað á þá óháð því hver staðan þeirra er innan fyrirtækisins 

(Maslach og Goldberg, 1998). 
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4 Bati og endurkoma 

Þegar kemur að bata og endurkomu eftir kulnun þá eru fræðilegar greinar um það málefni 

frekar takmarkaðar (Hätinen, Mäkikangas, Kinnunen og Pekkonen, 2013). Samkvæmt Lazarus 

og Folkman (eins og vísað er til í Hätinen, o.fl, 2013) þá er helsta markmið eftir að einstaklingur 

hefur upplifað kulnun að finna aðferð sem hentar honum til þess að takast á við streituvalda í 

einkalífi og vinnu til þess að ná betri bata. Aðferðir til þess að takast á við kulnun geta verið 

svipaðar og aðferðir við að takast á við ástvinamissi eða annars konar áföll (Bernier, 1998). Í 

rannsókn gerð af Parent-Thirion, Fernández, Hurley og Vermeylen um vinnuaðstæður í Evrópu 

(eins og vísað er til í Karlson, Jönsson, Pålsson, Åbjörnsson, Malmberg, Larsson og Österberg, 

2010) þá hefur vinnutengd streita verið talin helsta ástæða þess að starfsfólk taki sér 

veikindaleyfi í lengri tíma. Þessi vinnutengda streita tengist á einn eða annan hátt kulnun og 

virðist vera skortur á úrræðum sem getur leitt til þess að starfsmaður sem upplifir kulnun getur 

hreinlega misst getuna á að vinna (Karlson o.fl., 2010). Þó það sé mikilvægt að fyrirbyggja 

kulnun starfsmanna þá er einnig jafn mikilvægt að eiga einhverskonar úrræði fyrir þá sem eru 

komnir á kulnunar stig. Hugræn atferlismeðferð (e. Cognitive behavioural therapy) hefur verið 

talin áhrifamikil meðferð fyrir einstaklinga sem upplifa þunglyndi og kvíða, en einnig hefur 

hún verið talin áhrifamikil fyrir þá sem eru að upplifa streitu vegna vinnu svo sem kulnun 

(Blonk, Brenninkmeijer, Lagerveld og Houtman, 2006).  

Þó svo að hugræn atferlismeðferð hafi sýnt árangur á bata hjá einstaklingur sem eru að 

upplifa kulnun þá hefur þessi aðferð ekki endilega sýnt neinn árangur í að fá starfsmenn til að 

snúa aftur til starfa (e. Return to work) eftir kulnun (Karlson o.fl., 2014). Þó svo að starfsmaður 

sem þjáist af kulnun hafi náð árangri í að takast á við streituvalda í sínu lífi þá þarf það ekki 

endilega að vera að það auðveldi honum að snúa aftur til starfa (Karlson o.fl., 2010). Þeir 

starfsmenn sem fá stuðning frá vinnuveitenda eru líklegri til að snúa aftur til starfa heldur en 

þeir sem fá engan stuðning (Blonk o.fl., 2006). Þá er mikilvægt að vinnuveitendur sýni bæði 

stuðning þegar starfsmaðurinn er í veikindaleyfi og þegar hann snýr aftur til starfa, þar sem það 

getur mögulega stytt veikindaleyfi starfsmannsins  (Torrington o.fl., 2014). Helsta markmið 

vinnuveitenda er að fjarlægja hindranir í vinnuumhverfinu sem geta verið í vegi fyrir 

starfsmanni sem er að snúa aftur til starfa (van Oostrom, van Mechelen, Terluin, de Vet, Knol 

og Anema, 2010). Fyrsta skrefið hjá vinnuveitandanum þegar starfsmaður snýr aftur til starfa 

er að bjóða hann velkominn. Samtal vegna endurkomu (e. Return to work interview) er 

mikilvægur vettvangur þar sem vinnuveitandi upplýsir starfsmanninn um þá viðburði og 

breytingar sem hafa átt sér stað á seinustu misserum. Einnig fær vinnuveitandinn upplýsingar 



 

 

18 

um hvernig starfsmaðurinn hefur það og hugmyndir um hvernig sé hægt að koma til móts við 

hann, og þar af leiðandi stuðlað að farsælli endurkomu (Torrington o.fl., 2014). Þá ættu 

vinnuveitendur að stuðla að því að fá þá starfsmenn sem eru í veikindaleyfi til baka og bæta 

inngrip sitt, eins og t.d. að breyta vinnuaðstæðum starfsmanns. Einnig getur eftirfylgni verið 

mikilvæg, þar sem vinnuveitandi fylgist með starfsmanninum sem er að koma aftur til starfa 

með því að eiga við hann regluleg samtöl um hvernig honum líður og gengur í vinnunni 

(Karlson o.fl., 2014). Vinnuveitendur þurfa að vera meðvitaðir um að ekki er hægt að hafa 

einungis eitt inngrip sem hentar öllum starfsmönnum sem eru að snúa aftur til starfa. Þarfir 

starfsmanna eru ólíkar og því er mikilvægt að finna úrræði sem hentar hverjum og einum 

(Blonk o.fl., 2010). 
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5 Aðferðarfræði 

Hér á eftir verður farið yfir helstu aðferðarfræði og framkvæmd þessara rannsóknar. Fjallað 

verður um tilgang rannsóknarinnar og markmið, rannsóknaraðferðir sem voru notaðar við 

gagnaöflun og þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni. Að lokum verður farið vandlega yfir 

greiningu á gögnunum og varpað ljósi á helstu þemu.  

 

5.1 Tilgangur rannsóknarinnar 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að kanna orsök kulnunar og hvernig fyrirtæki geta byggt 

upp fyrirbyggjandi umhverfi á vinnustað sem dregur úr líkunum á kulnun. Megináhersla var 

lögð á þætti innan fyrirtækis sem gætu ýtt undir kulnun og hvað þyrfti að breytast svo hægt sé 

að grípa inn í vandann fyrr. Einnig var kannað hvernig fyrirtæki geta tekið á móti einstaklingum 

á batavegi eftir kulnun. Helsta markmið rannsóknarinnar er að dýpka skilning á kulnun frá 

sjónarhorni fyrirtækja. Til þess að auka skilninginn á viðfangsefninu voru fengnir tíu 

viðmælendur með þekkingu og menntun á mannauðssviði þar sem rætt var um viðhorf þeirra 

á kulnun. Þá voru þeir spurðir út í hvaða þættir í starfsumhverfinu þeir töldu að leiði helst til 

kulnunar og hvernig væri best að stuðla að farsælli endurkomu hjá starfsmönnum á batavegi 

eftir kulnun. Einnig var spurt þá hvort þeir töldu að tíðni kulnunar væri að aukast á Íslandi og 

ef svo væri hver vegna.  

 

5.2 Rannsóknaraðferð 

Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð við framkvæmd rannsóknarinnar. Eigindleg 

rannsóknaraðferð hentaði rannsókninni best þar sem verið er að reyna að dýpka skilning og 

skilja upplifun viðmælenda á viðfangsefninu (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 

2003). Það eru ýmsar aðferðir sem hægt er að nota við öflun gagna í eigindlegri rannsókn, 

ákveðið var að notast við djúpviðtöl þar sem tekin voru viðtöl við einn viðmælanda í einu. 

Djúpviðtöl gefa rannsakanda innsýn í upplifun, tilfinningar, viðhorf og þekkingu viðmælanda 

gangvart viðfangsefninu (Patton, 2005). Notast var við hálf skipulagðan spurningarlista, þar 

sem rannsakandi setur upp spurningar sem veita dýpri skilning á viðfangsefninu og er 

meðvitaður um það sem ekki er vitað (Cohen, Manion and Morrison, 2000). Spurningar voru 

opnar spurningar þar sem markmiðið var að fá viðmælendur til þess að tala sem mest út frá 

reynslu sinni, þekkingu og notast við sín eigin orð.  
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5.3 Þátttakendur 

Tekin voru viðtöl við tíu viðmælendur sem hafa menntun og reynslu á mannauðssviði. Tveir 

af viðmælendunum eru sjálfstætt starfandi, tveir starfa í opinbera geiranum og sex í 

einkageiranum. Notast var við tilgangsúrtak sem er mest notaða úrtaksaðferðin í megindlegum 

rannsóknum (Marshall, 1996). Valið á viðmælendum var eftir því sem hentaði best 

viðfangsenfninu. Ekki var gerð krafa um að viðmælendur þyrftu að hafa sérstaka reynslu á 

kulnun en þó mikilvægt að hafa einhverja skoðun á þessu málefni. Flestir af viðmælendunum 

starfa sem mannauðsstjórar í sínum fyrirtækju fyrir utan þá sem eru sjálfstætt starfandi, annar 

starfar sem mannauðsráðgjafi og hinn rekur sitt eigið fræðslufyrirtæki. Viðmælendurnir búa 

yfir mikilli reynslu af mannauðssmálum og hafa starfað við það til margra ára, allt frá tíu árum 

upp í tuttugu og þrjú ár. Menntun hjá viðmælendum er misjöfn, en hér vegur reynsla þeirra 

meira en menntunin sjálf. Einungis þrír af viðmælendunum höfðu persónulega reynslu af 

kulnun, annars höfðu flestir unnið með fólki sem hefur fundið fyrir einkennum kulnunar. 

 

5.4 Framkvæmd  

Í lok janúar var sett upp viðtalshandrit sem notast var við í viðtölunum seinna meir. Á sama 

tíma hófst leitin að viðmælendum sem myndu henta best fyrir rannsóknina. Leitað var til helstu 

fyrirtækja, mannauðssamtaka og aðstandenda sem þekktu til einstaklinga með þekkingu á 

mannauðssviði. Sendur var tölvupóstur á einstaklinga þar sem óskað var eftir þátttöku í 

rannsókninni. Einnig var sendur tölvupóstur á fyrirtæki og mannauðssamtök þar sem var óskað 

eftir viðmælendum sem hefðu áhuga á þátttöku, helst með þekkingu á mannauðssviði. 

Netföngin voru annaðhvort fundin á heimasíðu fyrirtækja eða gefin upp af þriðja aðila sem 

hafði samband við viðmælanda á fyrra bragði og spurt um áhuga á þátttöku. Þegar búið var að 

fá samþykki frá viðmælenda um þátttöku var tími og staðsetning fyrir viðtalið ákveðin.  

Áður en viðtalið hófst var uppsetning stuttlega kynnt fyrir viðmælendum og leyfi fengið 

fyrir upptöku, allir viðmælendur samþykktu upptöku. Viðmælendur voru spurðir út í almennt 

viðhorf þess á kulnun og hvaða þættir innan fyrirtækja þeir telja líklegasta orsök kulnunar. 

Þegar því var lokið voru viðmælendur spurðir um sitt viðhorf á hvernig fyrirtæki geti fyrirbyggt 

kulnun og stuðlað að farsælli endurkomu einstaklinga sem eru á batavegi eftir kulnun. Í fyrstu 

tveimur viðtölunum var notast við sama viðtalsramma. Eftir þau viðtöl var ákveðið að breyta 

uppröðun á spurningalistanum, sömu spurningar voru þó notaðar, og notast var við þann 

viðtalsramma sem má finna í viðauka 1 í seinni átta viðtölunum. Viðtalstíminn var misjafnlega 

langur, sá lengsti var 57 mínutur og sá styðst var 15 mínútur, meðaltíminn var 32 mínútur. 

Fyrsta viðtalið var tekið 5. febrúar og það seinasta 6. mars. Tekin var ákvörðun um að allar 
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upplýsingar sem viðmælendur gáfu frá sér voru í trúnað og því verða nöfn viðmælenda eða 

fyrirtækja ekki birt. 

 

5.5 Greining gagna 

Þegar búið var að afla gagna var farið í að greina þau eftir eigindlegri rannsóknaraðferð. Hvert 

viðtal var skrifað upp í tölvu og upptökum svo eytt. Skrifað afrit af viðtölunum gerði 

rannsakandanum auðveldara fyrir að vinna úr gögnunum. Fyrst var skimað yfir öll viðtölin og 

skrifað niður það sem var áberandi sameiginlegt í öllum viðtölunum. Eftir það var hvert og eitt 

viðtal lesið orð fyrir orð og helstu hugtök og setningar sem rannsakandanum fannst áhugavert 

að skoða, kóðuð. Allir kóðarnir voru settir upp í excel skjal til þess að varpa betri sýn á þau 

hugtök og setningar sem viðmælendur nefndu sameiginlega. Aðalmarkmiðið með kóðuninni 

var að finna rauða þráðinn í viðtölunum og greina út meginþemu. Í kjölfar kóðuninnar varð 

skýrara fyrir rannsakandanum hvar rauði þráðurinn lá og voru meginþemu sett saman í töflu. 

Greind voru fjögur megin þemu og þremur þeirra var skipt í undirþema.  
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6 Niðurstöður rannsóknar 

Úr greiningu viðtalanna kom í ljós fjögur meginþemu og tíu undirþemu. Í þessum kafla verðir 

ýtarleg greining á helstu þemum rannsóknarinnar. Gott er að hafa í huga að þemun tengjast á 

einn eða annan hátt, rætt verður um orsök kulnunar og fyrirbyggjandi aðgerðir. Að lokum 

verður rætt um bata og endurkomu inn í fyrirtæki eftir að einstaklingur hefur tekist á við kulnun. 

Hér fyrir neðan má sjá skýra mynd af þemunum. 

 

 

Tafla 1: Þemu rannsóknarinnar 

 

6.1 Orsök Kulnunar 

Viðmælendur voru spurðir um almennt viðhorf sitt til kulnunar og voru flestir sammála um að 

þetta væri vaxandi vandamál á Íslandi sem fyrirtæki þyrftu að vera meðvituð um. Hér fyrir 

neðan í töflu 2 má sjá hvar viðmælndurnir töldu helstu ástæður og orsök kulnunar liggja. Helstu 

ástæðum og orsökum er skipt niður í undirþemu sem eru vinnustaður, einkalíf og samfélag. 

 

 

 

 

 

 

Orsök Kulnunar

Vinnustaður

Einkalíf

Samfélag

Vinnuumhverfi

Sveigjanleiki

Fræðsla

Stjórnendaþjálfun

Samskipti á 
vinnustað

Starfsmannasamtöl/ 
Endurgjöf

Upplýsingaflæði

Gott andrúmsloft á 
vinnustað

Skýr skilaboð

Bati/ 
Endurkoma
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Tafla 2: Yfirlit yfir helstu ástæður og orsök kulnunar 

 

Eins og má sjá að þá eru flestir viðmælendurnir sammála um að ástæður og orsök kulnunar er 

samþætting þessa þriggja þátta. Undir þessum þáttum kom síðan fjöldi annarra þátta sem geta 

leitt til kulnunar. Farið verður betur í þá þætti í köflunum hér að neðan. 

 

Vinnustaðurinn 

Helstu þættir innan fyrirtækja sem geta leitt til kulnunar eru misjafnir. Viðmælendur voru 

spurðir hvaða þættir innan fyrirtækja þeir töldu að höfðu mestu áhrif á kulnun. Sex af 

viðmælendunum voru sammála um að of mikið álag í vinnu væri einn af þáttunum sem helst 

leiðir til kulnunar. Einnig nefndu þeir að óskýrar kröfur og óskýr samskipti sem algenga 

orsakavalda. Óskýr samskipti geta verið af ýmsum toga, en helst minntust þeir á lélega stjórnun 

og skort á endurgjöf þar sem starfsmaðurinn er ekki viss um hvers ætlast sé til af honum í 

vinnunni. Samkvæmt viðmælanda C, þá gæti vinnustaðurinn verið fastur í gömlum 

hugmyndum bæði hvað varðar stjórnun og vinnu. Þá sagði viðmælandinn að það þurfi ekki 

endilega að vera að sá sem vinni mest afreki mest.  

 Viðmælandi J ræddi um álag í vinnu þar sem að í sumum tilfellum getur það þótt flott 

að það sé alltaf brjálað að gera. Þá sagði viðmælandinn að það geta verið fordómar gangvart 

kulnun. Það getur haft í för með sér að stafsmenn séu feimnir við það að láta stjórnendur vita 

ef þeim finnst að það sé of mikið álag. 

Hver telur þú helstu ástæðu og orsök kulnunar liggja? 

 Vinnustaður Einkalíf Samfélagið 

A x x x 

B x x  

C x x  

D x x x 

E x x x 

F x x x 

G x x x 

H x x x 

I x x  

J x x x 
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,,Við erum bara svolítið að fatta það núna að það er ekki lengur flott að það sé alltaf brjálað 

að gera og það er heldur ekki hollt fyrir okkur” 

 

Einkalíf 

Þó svo að það séu þættir innan fyrirtækja sem geta leitt til kulnunar þá voru flestir viðmælendur 

sammála að þegar einstaklingur finnur fyrir einkennum kulnunar þá væri þar um samverkandi 

þætti milli vinnu og einkalífs að ræða. Það geta verið margskonar þættir í einkalífinu sem geta 

haft áhrif á einstaklinga eins og t.d. streita, persónuleiki og kröfur sem viðkomandi setur sér 

sjálfur. Þegar spurt var um reynslu viðmælenda á kulnun í starfi kom í ljós að flest þau tilvik 

sem viðmælendurnir þekktu til voru samþætting á álagi í vinnu og einkalífi. Það virtist ekki 

vera bara annað hvort sem olli vanlíðan hjá starfsmönnum.  

 

,,Þetta er eiginlega bara lífið! Við erum öll að díla við mismunandi aðstæður hverju sinni” 

 

Hver og einn einstaklingur ber ábyrgð á sjálfum sér og eigin heilsu. Fyrirtæki geta þó gert 

ýmislegt til þess að hvetja fólk áfram í t.d. með líkamsræktarstyrk og sálfræðitímum en það er 

þó alltaf undir einstaklingnum sjálfum komið að framkvæma það.  

 

,,Við berum öll ábyrgð á að okkur líði vel í vinnunni” 

 

Samfélagið 

Viðmælendur voru spurðir út í tíðni kulnunar og hvort þeir telji að hún sé að aukast. Einnig 

fylgdi spurningunni að ef tíðnin væri að aukast, hver væri þá helsta ástæða þess. Samkvæmt 

viðmælendum B, D, F, G, H og J þá telja þeir að tíðni sé að aukast, hinir viðmælendurnir voru 

ekki vissir um hvort tíðnin væri að aukast eða ekki. Samkvæmt viðmælanda H þá hefur kulnun 

alltaf verið til staðar í samfélaginu, vandinn hefur bara verið dulinn þar til nú, og fólk er kannski 

meðvitaðara um kulnun og streitu en áður.  

 

,,Umræðan er meira upp á yfirborðinu og kannski fleiri að koma fam með þetta sem hefðu 

kannski ekki komið fram áður” 

 

Áhugavert var að skoða hvað viðmælendur töldu vera helstu ástæðu þess að tíðni kulnunar væri 

að aukast. Samkvæmt viðmælenda F, þá er aukið álag í samfélaginu einn af þáttum sem getur 
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leitt til kulnunar. Þetta aukna álag í samfélaginu getur verið út frá samfélagsmiðlum og eru 

viðmælendur A, C, D, F, H og J sammála um það að það getur myndast pressa á einstaklinga 

út frá samfélagsmiðlum, þá sérstaklega hjá konum. Þessi pressa frá samfélagsmiðlum er þá 

helst sú að hver og einn einstaklingur á að vera að gera allt hverju sinni sem endar með því að 

hann nær ekki utan um allt álagið vegna streitu.  

 

,,Maður á að vera frábært foreldri, krakkarnir eiga að vera í mörgum íþróttum eða 

einhverjum hobby’um, maður er góður kokkur, maður á að fara í ræktina eða ekki bara 

ræktina heldur vera í crossfit og svo er maður líka í námi með vinnu og á frábært félagslíf, 

þannig þetta verður bara of mikið fyrir eina manneskju að sinna.” 

 

6.2 Fyrirbyggjandi umhverfi 

Viðmælendur voru spurðir út í það hvað fyrirtæki geta gert til þess að minnka líkurnar á eða 

komið í veg fyrir kulnun. Flesti viðmælendur voru sammála um að samskipti væri lykilatriðið 

að góðu starfsumhverfi. Ákveðið var að hafa sér kafla sem fjallar um samskipti á vinnustað. 

Viðmælendur nefndu margskonar þætti en helst var rætt um sveigjanleika, fræðslu, skýra 

verkferla og þjálfun stjórnenda. 

 

Fræðsla 

Viðmælendur voru spurðir út í hvort fyrirtæki væru að fræða starfsfólk sitt um kulnun. Hér 

fyrir neðan í töflu 3 má sjá dreifingu yfir hvaða fyrirtæki fræða starfsfólk sitt. Þessi spurning á 

ekki við um viðmælendur A og B þar sem þeir eru sjálfstætt starfandi en þeir hafa verið með 

fræðslufundi og námskeið um kulnun og málefni sem snerta á kulnun. Einungis einn 

viðmælandi sagðist ekki vera að fræða starfsfólk sitt sérstaklega um kulnun. Hinsvegar hefur 

fyrirtæki F verið með annarsskonar fyrirlestra sem hafa fjallað um almenna streitu og hvernig 

á að bregðast við streitu. 
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Er fyrirtækið að fræða starfsfólk um kulnun? 

 Já Nei 

A - - 

B - - 

C x  

D x  

E x  

F  x 

G x  

H x  

I x  

J x  

 

Tafla 3: Yfirlit yfir fyrirtæki sem eru að fræða starfsfólk sitt um kulnun 

 

Þau fyrirtæki sem hafa verið að fræða starfsfólk sitt um kulnun hafa fengið fagaðila eins og t.d. 

sérfræðinga frá Virk, sem er starfsendurhæfingasjóður, til þess að fjalla um málefnið. 

Mannauðsstjóri hjá fyrirtæki G fékk sérstaka fræðslu fyrir stjórnendahópinn sinn til þess að 

upplýsa þá um helstu einkenni kulnunar, þá kom í ljós að flestir stjórnendur skilgreindu 

hugtakið kulnun á mismunandi vegu. Fyrirtæki E er að reyna að fræða starfsfólk sitt um kulnun 

þar sem fræðsla er eitt af lykilatriðum í því að vera fyrirbyggjandi samkvæmt þeirra stefnu. 

Fræðsla getur líka verið mikilvæg fyrir samfélagið. Þá nefndi viðmælandi F að mikilvægt sé 

að fræða almenning um hvað mikil og langvarandi streita sé óholl. 

 

Sveigjanleiki 

Langflestir viðmælendur nefndu sveigjanleika sem mikilvægan fyrirbyggjandi þátt innan 

fyrirtækisins. Sveigjanleiki getur verið fjölbreyttur, helst er var þá rætt um að starfsmaður hafi 

rými fyrir sjálfan sig og tekið sé tillit til persónulegra erinda. Einnig getur sveigjanleiki átt við 

að starfsmaður hafi ákveðna stjórn og ábyrgð yfir því hvernig hann hagar vinnunni sinni svo 

lengi sem hann skilar viðkomandi verki.  

Samkæmt viðmælanda A þá skortir þennan sveigjanleika á mörgum stöðum á 

vinnumarkaðnum, sértaklega sveigjanlegan vinnutíma. Þá nefnir viðmælandinn einnig að 

mikilvægt sé að starfsmaður hafi eitthvað um vinnu sína að segja og þar kemur sveigjanleikinn 

aftur inn. 
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Viðmælandi C ræddi um hvað fyrirtækið væri að gera er varðar svegjanleika og nefndi 

það hversu mikilvægt það er fyrir starfsfólk að brjóta upp daginn. Starfsmenn inna fyrirtækis 

C eru hvattir til að standa upp frá skrifborðinu og gera eitthvað annað eins og t.d. fara út í göngu 

eða spjalla við samstarfsfélaga inn á kaffistofunni. Einnig ræddi viðmælandi E um skipulagðan 

sveigjanleika hjá fyrirtækinu, þar sem þau bjóða starfsmönnum að nýta sér tvær klukkustundir 

á viku í einkaerindum eins og t.d. í hreyfingu, klippingu, hitta aldraða foreldra eða eitthvað 

slíkt, þó eru læknisheimsóknir ekki taldar með inn í þessum tíma. Viðmót starfsfólks gangvart 

þessu fyrirkomulag hefur verið gríðalega jákvætt og hefur fyrirtæki E ákveðið að halda þessu 

sem föstum lið í starfsmannastefnu sinni. 

Fyrirtæki D, E, F og H bjóða starfsfólki sínu upp á sveigjanlegan vinnutíma. Fyrirtæki 

D, E og F bjóða starfsfólki sínu að mæta innan ákveðins tímaramma á morganna en fyrirtæki 

H býður starfsfólki sínu bæði að mæta þegar því hentar og einnig að vinna heiman frá sér ef 

starfsmaður kýs. Aftur á móti þá þurfa allir starfsmenn að uppfylla ákveðna vinnuskyldu á viku. 

Samkvæmt viðmælanda I eru fyrirtæki sem eru með ákveðin sveigjanlega líklegri til þess að 

sleppa við að starfólk finni fyrir kulnun. Í fyrirtækinu hjá þeim er unnið í teymum og hvert og 

eitt teymi fær þann sveigjanleika til þess að ákveða hvernig þau vilja vinna og takast á við 

verkefnini sín.Vert er að athuga að svegjanleiki er ekki endilega í boðið fyrir öll störf eins og 

t.d. þjónustustörf og umönnunarstörf. Aftur á móti er verið hægt að koma til móts við þá 

starfsmenn með öðrum hætti t.d. hefur fyrirtækið hjá viðmælanda D verið að koma til móts við 

starfsfólks sitt sem ekki bíðs sveigjanleiki með því að gefa þeim frí þegar sá starfsmaður biður 

um það.  

Samkvæmt viðmælanda C þá hefur svegjanleiki margt upp á að bjóða og getur leitt til 

betri afkastagetu starfsmanna. Það ætti ekki að skipta máli hvar starfsmaðurinn tekst á við 

verkefnin sín svo lengi sem hann klára þau og gerir þau vel. Sniðugt væri að bjóða starfsfólki 

að taka svokallað “workcation” þar sem einstaklingur sem vinnur mikla álagsvinnu og vantar 

frí hefur kost á að fara í viku t.d. til Spánar og vinna þar. Þá fær starfsmaðurinn frí en aftur á 

móti vinnur hann einnig vinnuna sína í nýju umhverfi sem gæti aukið afkastagetur og vellíðan. 

 

,,Ég held að það sé hægt að bjóða upp á sveigjanleika í fleiri störfum en við þorum að 

viðurkenna” 
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Stjórnendaþjálfun 

Meirihluti viðmælenda, viðmælendur B, C, F, G, H og J,  voru sammála um mikilvægi þess að 

þjálfa og endurmennta stjórnendur. Helsta var þá rætt að það væri mikilvægt fyrir stjórnendur 

að þekkja starfsfólk sitt vel og eiga við þau regluleg og góð samskipti svo hægt sé að grípa inn 

í fyrr ef eitthvað vandamál á sér stað.  

 Viðmælandi C nefnir að almennt þurfi að bæta stjórnun og stjórnunarhætti innan 

fyrirtækja, þá helst var rætt um mikilvægi þess að stjórnendur sinni starfsfólki sínu. 

Viðmælandinn nefndi dæmi, að gott væri að setja hverjum og einum stjórnanda markmið um 

hversu mikin tíma á að vera varinn í að sinna starfsfólki og þarf hann síðan að sýna fram á að 

það hafi verið gert. Þetta er mikilvægur þáttur þar sem starfsmenn fara að huga meira að því 

hvernig þeim líður og geta verið meira opni fyrir því að ræða saman. 

 Viðmælandur B og G ræddu um mikilvæg þess að stjórnendur þekktu starfsmenn sína 

og eigi við þá góð samskipti. Þeir stjórnendur sem þekkja starfsmenn sína eru líklegri til að 

geta gripið inn í fyrr ef eitthvað bjátar á. Viðmælandi G nefndi einnig að gott væri að 

stjórnendur lesi starfsmenn sína og geti hrósa þeim en líka gefið þeim virka endurgjöf og bent 

þeim á ef eitthvað þarf að bæta. Það er einnig mjög mikilvægt að stjórnendur veiti starfsfólki 

sínu skilning þegar mikið álag er í vinnu og ef starfsmaður finnur fyrir streitu og vanlíðan. 

Samkvæmt viðmælanda H er þetta mikilvægur þáttur í vinnuumhverfinu sem þarf að vera til 

staðar. 

 

6.3 Samskipti á vinnustað 

Viðmælendur voru spurðir út í hvaða þættir innan fyrirtækja hefðu mestu áhrif á að 

einstaklingur finni fyrir kulnun. Það komu margir þættir til greina eins og t.d. of mikil álag, 

skortur á sveigjanleika og óskýrir verkferlar. Það var þó einn þáttur sem stóð verulega upp úr 

þegar var rætt við viðmælendur og það var samskiptaþátturinn, þá helst skortur á samskiptum. 

Það eru margir þættir sem geta flokkast undir samskipti og verður farið yfir helstu 

samskiptaþætti sem viðmælendur ræddu hér fyrir neðan. Einnig töldu viðmælendur að 

samskipti væri lykilþáttur í fyrirbyggjandi vinnuumhverfi. 

 

Starfsmannasamtöl og endurgjöf  

Viðmælendur D, E, F og J voru sammála um að mikilvægt væri að vinnustaðir héldu 

starfsmannasamtöl, bæði formleg og óformleg. Starfsmannasamtölin geta bæði verið regluleg 

og óregluleg, þar sem starfsmenn geta komið sínu á framfæri ef eitthvað mætti betur fara. Þá 

er einnig hægt að nota starfsmannasamtöl og endurgjöf til þess að koma á framfæri hvar 
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starfsmaðurinn stendur í starfi sínu og hægt er að benda starfsmanninum á ef eitthvað þarf að 

bæta. Það gerir starfsmanninum kleift að vita nákvæmlega hvers sé ætlast af honum. 

 Viðmælandi D ræddi um að mikilvægt sé að starfsmaður hafi einhverja rödd innan 

fyrirtækisins og að það sé hlustað á það sem hann hefur að segja. Þá nefndi viðmælandi E að 

mikilvægt sé að tala beint við starfsfólk ef það er eitthvað sem bjátar á, í stað þess að tala bakvið 

það. Þá eru auknar líkur á því að hegðun starfsmanna bætist í kjölfarið.  

 

Upplýsingaflæði 

Felstir viðmælendur telja að einn af lykilþáttunum að góðum samskiptum væri 

upplýsingaflæði. Mikilvægt er að halda starfsmönnum upplýstum um markmið og stefnu 

fyrirtækisins, einnig hvar starfsmaðurinn stendur í sínu starfi. Það eru nokkra aðferðir sem 

viðmælendur nefna að fyrirtæki geta tileinkað sér til þess að halda starfsfólki sínu upplýstu eins 

og t.d. með reglulegum fundum eða halda uppi innraneti þar sem allar helstu upplýsingar koma 

fram. Einnig getur verið mikilvægt að upplýsa starfsfólk sitt um stöðu sína innan fyrirtækisins 

en það er gert með góðri endurgjöf og skýrum verkferlum. 

 Viðmælandi J ræddi um að samskipti á milli stjórnenda og starfsmanna skipti gríðalega 

miklu máli, þá allra helst að starfsfólkið sé upplýst um breytingar. Það getur verið óþæginlegt 

fyrir starfsmann ef skortur er á upplýsingarflæði, sérstaklega ef starfsmaður heldur að 

vinnustaðurinn sé að leyna einhverjum upplýsingum frá sér.  Einnig ef starfsmaður er ekki 

upplýstur um breytingar, þá er ekki hægt að gera kröfur um að starfsmaður vinni vinnuna sína 

á réttan hátt. Viðmælandinn nefndi að starfsmenn geta öðlast meira öryggi í starfi ef þeir eru 

vel upplýstir.  

Samkvæmt viðmælanda E þá kynnir vinnustaðurinn starfsáætlun fyrirtækisins fyrir 

öllum starfsmönnum, þannig allir vita nákvæmlega hver stefna þeirra er og markmið. Einnig 

nýta þau sér innranet þar sem allir starfsmenn geta komist að mikilvægum upplýsingum. Allir 

starfsmenn tileinka sér að skoða innranetið í byrjun og lok dags, þannig allar mikilvægar 

upplýsingar eiga að komast til skila. 

Fyrirtæki D er með starfsmannafund einu sinni í mánuði þar sem allir starfsmenn koma 

saman og er farið yfir helstu málefni innan fyrirtækisins. Þau eru að reyna að halda öllu 

starfsfólk vel upplýstu og í kjölfarið reyna að gera vel við starfsfólk sitt með því að bjóða þeim 

um á bakkelsi og kaffi. 

 

Gott andrúmsloft á vinnustað 

Einn af lykilþáttum að góðu vinnuumhverfi eru samskipti, og því er mikilvægt að andrúsmlofið 

á vinnustaðnum sé gott. Þegar talað eru um gott andrúmsloft á vinnustað er átt við samskipti 
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starfsmanna á milli, eða vinnustaðamórall eins og það er stundum kallað. Viðmælendur A, B, 

C, D, E og F voru sammála um að andrúmsloft á vinnustað getur skipt sköpum þegar kemur að 

kulnun starfsmanna.  

 Viðmælandi A vitnar í rannsókn sem var gerð um hvaða þættir það eru sem gera 

vinnudaginn góðan fyrir starfsfólk. Þeir viðmælendur í rannsókninni sem nefndu að 

vinnudagurinn þeirra hefði verið góður höfðu allir átt einhverskonar dýpri samskipti við 

samstarfsfélaga sína yfir daginn, eins og t.d. hlustað á einhvern sem þurfti á þeim að halda. 

Einnig ræddi viðmælandi F um mikilvægi þess að samstarfsfólk sýni hvort öðru stuðning og 

athygli, þó svo að maður sé ekki vinur allra þá sé alveg hægt að sýna stuðning og passa sig á 

að skilja sín vandamál eftir heima í stað þess að láta þau bitna á samstarfsfélögum. Viðmælandi 

B ræddi um að mikilvægt sé fyrir fyrirtæki að stuðla að góðu andrúmslofti í vinnunni og nefnir 

að það sé hægt með góðum samskiptum. Þá er hægt að hafa allskonar hópefli þar sem 

samstarfsmenn koma saman til þess að hlægja og hafa gaman. 

 

,,Fólk vill vinna þar sem þeim líður vel” 

 

Skýr skilaboð 

Einn af fyrirbyggjandi þáttum sem viðmælendur nefndu eru skýrir verkferlar og skilaboð. 

Mikilvægt er að fyrirtæki upplýsi starfsfólk sitt nákvæmlega hvað sé ætlast af þeim í starfi svo 

starfsmaður öðlist öryggi og vellíðan í starfi. Hér geta samskipti á vinnustað einnig verið 

mikilvægur þáttur, ef samskipti eru ekki til staðar þá er ólíklegt að starfsmenn viti í raun hvers 

sé ætlað af þeim.  

 Samkvæmt viðmælanda J þá skiptir gríðalega miklu máli að starfsmenn og stjórnendur 

ræði saman um hvers er ætlast í því starfi sem viðkomandi starfar við. Ef vinnuveitandi ætlast 

einhvers mikilvægs af starfsmanni þá er lykilatriði að sá starfsmaður viti nákvæmlega hvers sá 

þáttur er. Einnig nefnir viðmælandinn að mikilvægt sé að ræða um hluti sem eru óskýrir og að 

starfsmenn eigi að vera óhræddir að biðja um aðstoð. Viðmælandi I ræddi um mikilvægi þess 

að vinnuveitendur skipuleggi störfin þannig að allt sé á hreinu um hvers sé ætlast og að gott sé 

að reyna að halda raunsæjum kröfum. 

 Á vinnustað E, ræddi viðmælandinn um að allir verkferlar innan húss hafi verið teknir 

í gegni, þar sem helst var farið yfir ferla ábyrgðastarfmanna og þeir gerðir skýrar. Eftir þessar 

breytingar áttu allir starfsmenn að vera meðvitaðir um hvers væri ætlast af þeim. Þó svo að 

starfsmenn viti hvers sé ætlast af þeim í sínu starfi þá ræddi viðmælandinn einnig um mikilvægi 

þess að starfsmenn viti hvað samstarfsfélagar sínir eru að kljást við í sínum störfi. Með þessum 
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hætti er hægt að auðveldað upplýsingaflæði þar sem starfsmenni vita hvert sé hægt að leita ef 

þeim vantar einhverja aðstoð. 

 

6.4 Bati og endurkoma 

Að lokum voru viðmælendur spurðir út í hvernig væri best að taka á móti einstaklingum eftir 

langt veikindaleyfi vegna kulnunar. Margar mismunandi tillögur komu í ljós en flestir voru þó 

sammála um að mikilvægt væri að vinna í þéttu samstafi við starfsmanninn sjálfan og reyna að 

koma til móts við hann eftir bestu getu. Lang flestir viðmælendur, viðmælendur A, D, E, F, H 

og I töldu að gott væri fyrir starfsmann að koma til baka í hlutastarf og létta þannig álagið af 

honum. Einnig þarf að taka tillit til þess ef starfsmaður vill vinna sig hægt og rólega upp og 

veita þeim meiri sveigjanleika. Svo hægt sé að komast á móts við starfsmanninn væri gott a 

vera í stöðugum samskiptum til að bæði starfsmaður og yfirmenn sjá árangur. 

 Viðmælandi C talaði um að mikilvægt sé að koma til móts við einstakling eftir 

veikindaleyfi, en aftur á móti þarf einnig að huga að starfsfólkinu í kringum. Það getur komið 

fyrir að þegar létt er af álagi á einu starfsmannig getur álag á öðrum starfsmanni aukist, því er 

einnig mikilvægt að vinna með starfsmönnum sem eru t.d. í sömu deild og viðkomandi sem 

var að koma úr veikindaleyfi. 

 Mjög mikilvægur þáttur fyrir fyrirtæki er að vera meðvituð um það að þó að starfsmaður 

fari í veikindaleyfi þá er hann samt ennþá starfsmaður hjá fyrirtækinu nema um annað hafi 

verið samið, samkvæmt viðmælanda J. Þegar starfsmaður fer í leyfi er yfirleitt gert ráð fyrir 

því að sá og hinn sami komi til baka. Viðmælandi I ræddi um að svo hægt sé að stuðla að 

farsælli endurkomu er mikilvæg að halda tengslum við starfsmanninnin t.d. með að fá að 

fylgjast með bataferlinu eða jafnvel veita stuðning og vera til staðar ef starfsmaðurinn þarf á 

einhverjum að halda. Einnig getur verið nauðsynlegt að bjóða viðkomandi starfsmanni í allar 

skemmtanir sem eru á vegum vinnuveitenda. 

 

,,Á meðan starfsmaður er ennþá með ráðningsamaning við fyrirtækið þá er hann ennþá 

starfsmaður, þó svo hann sé í veikindaleyfi” 

 

 Í sumum tilfellum þá getur verið erfitt fyrir starfsmann í veikindaleyfi að koma aftur til 

baka og þá þarf að gera ráðstafanir ef viðkomandi vill t.d. ekki koma inn í sama starf aftur. Þá 

ræddu viðmælendur C og D um mikilvægi þess að starfsmenn læri að þekkja hættumerki sín 

og mörk til þess að koma í veg fyrir að detta í sama farið aftur. Einnig ræddi viðmælandi F um 

væntingar starfsmanna til starfsins sín, sumir hafa sömu væntingar til getu sinnar og áður en þá 
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þarf aðeins að skoða hvort þær væntingar séu raunhæfar. Þá getur verið gott að hafa 

einhverskonar áætlun fyrir starfsmanninn þar sem hann vinnur sig hægt og rólega upp, en það 

þarf auðvitað að vera gert í samræmi við starfsmanninn og getu hans. 

 

 ,,Mér finnst virka mjög vel að gera plan, að þegar starfsmaðurinn kemur til baka þá 

byrjar hann t.d. í 30% starfhlutfalli fyrsta mánuðinn bara á meðan hann er að reyna að 

komast inn í taktinn aftur, og svo smátt og smátt vinnur hann sig upp í meira starfshlutfall” 
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7 Umræður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður þessarar rannsóknar settar í fræðilegt samhengi. Megin 

markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig fyrirtæki geta byggt upp fyrirbyggjandi 

umhverfi gegn kulnun starfsmanna og leitt til farsælli endurkomu. Til að hægt væri að dýpka 

skilninginn á málefninu var spurt út í megin orsök kulnunar og hvaða þættir innan fyrirtækja 

mættu fara betur svo hægt sé að grípa inn í vandann fyrr.  

 Kulnun hefur verið áberandi í samfélagslegri umræðu á Íslandi um nokkurt tímaskeið 

og talið er að mikil aukning sé í tíðni kulnunar á Íslandi (Linda Bára Lýðsdóttir, 2019). Því er 

áhugavert að skoða hvar mörkin liggja í þessu málefni, hvort þetta sé einungis á ábyrgð 

einstaklingsins eða hvort þetta sé að einhverju leiti á ábyrgð fyrirtækja. Líklega er þetta þó 

samblanda af báðu, en aftur á móti ber einstaklingurinn einungis ábyrgð á eigin heilsu og sínum 

mörkum, en ekki aðstæðum. Vert er að nefna að í nýlegri rannsókn eftri Bianchi og Brisson 

kemur í ljós að færri en helmingur þátttakanda sem þjást af kulnun telja að vinnustaðurinn sé 

helsta orsökin. Þó er mikilvægt að fyrirtæki séu meðvituð um vandann (2017). 

 

Orsök 

Svo hægt sé að skyggnast betur inn í hvaða þættir væru mikilvægir fyrir fyrirbyggjandi 

umhverfi var kannað hvar upptök kulnunar eiga sér helst stað og var athugað hver helstu 

orsökin eru. Megin tilgangurinn var að skoða viðhorf stjórnenda á kulnun og hver þeir töldu að 

helstu orsökin séu. Samkvæmt viðmælendunum komu fram þrír mismunandi þættir þar sem 

kulnun á mögulega upptök sín, en mikilvægt er þó að nefna að orsök kulnunar eru líklega 

einhverskonar samblanda af öllum þessum þremur þáttum. Þessir þrír þættir eru 

vinnustaðurinn, einkalíf og samfélagið. Þá nefnir Gaede (2005) að mikil streita getur verið eitt 

af helstu orsökum kulnunar en það getur verið misjafnt hvort streitan komi frá vinnu eða 

einkalífi.  

 Niðurstöðurnar sýndu að flestir viðmælendur voru sammála um að orsök kulnunar væri 

helst samblanda af þessum þremur þáttum. Þá kemur einnig fram að helst væri það mikið álag 

bæði í vinnu og einkalífi sem gæti leitt til kulnunar, en það getur verið flókið að finna jafnvægi 

milli þessa þriggja þátta. Þá telja þeir Mark og MacDermid að þó svo að einstaklingar finni 

jafnvægi á milli þessara þátta er mikilvægt að sá hinn sami veiti hverjum og einum þætti athygli 

hverju sinni (Greenhaus, Collins og Shaw, 2003). Gott er að skoða hvern og einn þátt fyrir sig 

til þess að dýpka skilning á birtingamynd orsakanna. Fyrst eru það þættir innan veggja 

fyrirtækja sem geta haft veruleg áhrif á kulnun. Niðurstöðurnar sýna að viðmælendur nefna 

marga þætti sem geta verið á ábyrgð fyrirtækja og eru þeir í samræmi við þá sex þætti sem 
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Leiter og Maslach nefna til sögunnar. Þessir sex þættir eru vinnuálag, skortur á stjórn og 

verkfærum, skortur á umbun, ósanngirni, óskýrar væntingar til starfsfólks og skortur á 

félagslegum stuðningi (1997). Þá töldu viðmælendur að vinnuálag væri helsti þátturinn innan 

fyrirtækja sem gæti leitt til kulnunar og það er alls ekki endlega samansem merki á milli þess 

að vinna mikið og að afreka mikið. Þau Leiter og Maslach nefna einnig að fyrirtæki sjá fyrir 

sér vinnuálag sem meiri framleiðni fyrir fyrirtækið (1997). 

Viðmælendur ræddu um álag í einkalífi fólks og að það gæti verið verið krefjandi fyrir 

starfsfólk að finna jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Þá ræddu þeir um reynslu sína og í 

flestum tilvikum var orsakasamhengið samblanda af streitu bæði úr einkalífi og vinnu. Þá getur 

sveigjanleiki verið fyrirbyggjandi þar sem hann er einmitt gerður til þess að leysa úr þeim 

vanda og gefur hann starfsmönnum meira svigrúm fyrir vinnu og einkalíf (Mullins, 2013). 

Viðmælendur töldu einnig að meira álag í samfélaginu gæti verið ein af orsökum kulnunar. Þá 

töldu flestir viðmælendur að tíðni kulnunar á Íslandi væru að aukast með auknum kröfum í 

samfélaginu, þá sérstaklega eftir að samfélagsmiðlar urðu vinsælli. Lítið er rætt um 

samfélagslega orsakaþætti í fræðilegu samhengi en aftur á móti getur samfélagsleg pressa ýtt 

undir óraunsæjar væntingar bæði hjá einstaklingum og fyrirtækjum. Child og Stober nefna að 

þeir einstaklingar sem eru gagnrýnir á sjálfan sig og með of háar kröfur á velgengni eru í 

áhættuhópi gagnvart kulnun (2012).  

 

 

Fyrirbyggjandi umhverfi 

Helsta markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig fyrirtæki geta fyrirbyggt kulnun á 

vinnustaðnum. Viðmælendur nefndu þá helst að mikilvægt sé að veita starfsmönnum 

sveigjanleika í starfi, fræða starfsfólk sitt um einkenni kulnunar og þjálfa stjórnendur sína til 

að takast á við þennan vanda. Þau Maslach og Leiter nefna að fyrsta skrefið í að byggja upp 

fyrirbyggjandi umhverfi á vinnustöðum er að viðurkenna að kulnun sé raunverulegur vandi 

sem hefur bæði áhrif á starfsmenn og fyrirtæki (1997). Helsta ástæða þess að mikilvægt sé að 

byggja upp fyrirbyggjandi umhverfi á vinnustöðum er til að auka lífsgæði starfsfólksins og 

koma í veg fyrir tíða starfsmannaveltu og fjarvistir starfsmanna frá vinnu (Awa o.fl., 2010). 

Jackson og Schuler telja upp nokkrar fyrirbyggjandi aðgerðir eins og að endurhanna verkferla, 

meiri sveigjanleiki og bætt samskipti (1983).  

Viðmælendur í þessari rannsókn töldu að sveigjanleiki á vinnustað væri lykilatriðið í 

fyrirbyggjandi umhverfi. Þá töldu viðmælendur einnig að mikilvægt sé að starfsfólk fái 

svigrúm fyrir einkaerindi og taki sér pásu frá vinnu til þess að auka afkastagetu sína. Margir 

viðmælendur í rannsókninni nefndu að þeirra fyrirtæki væru að reyna að gera sitt besta þegar 
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kemur að sveigjanleika en aftur á móti getur það verið krefjandi þar sem sveigjanleiki er ekki 

endilega í boði fyrir öll störf. Samkvæmt Grztwacz, Carlson og Shulkin þá eru þeir starfsmenn 

sem eiga kost á sveigjanleika í minni áhættu fyrir kulnun heldur en þeir sem eiga ekki kost á 

sveigjanleika (2008). Þó eru fleiri þættir í fræðunum sem teljast mikilvægari fyrir heilbrigt og 

fyrirbyggjandi vinnuumhverfi heldur en sveigjanleiki. Þá telja þeir Jackson og Schuler að 

skortur á umbun, stjórn, stuðningi og skýrleiki séu helstu áhættuþættirnir í vinnuumhverfinu 

sem geta leitt til kulnunar (1983). Þessir þættir þurfa að vera til staðar í umhverfinu svo hægt 

sé að fyrirbyggja kulnun, en mikilvægara er að þessir þættir séu í lagi.  

Viðmælendur í þessari rannsókn telja að mikilvægt sé að fræða starfsmenn sína um 

kulnun. Flest fyrirtækin sem tóku þátt í þessari rannsókn eru að fræða starfsfólk sitt um kulnun 

og sjá góðan ávinning af því. Fræðsla veitir starfsfólki betri skilning á hvað kulnun er í raun og 

veru. Þeir Karl og Fischer telja að svo hægt sé að byggja upp fyrirbyggjandi umhverfi inn á 

vinnustöðum þarf að fræða starfsfólkið um helstu einkenni kulnunar og vera með aðgerðir svo 

hægt sé að grípa inn í sem fyrst (2013). Viðmælendur nefndu einnig mikilvægi þess að 

stjórnendur fái góða fræðslu og þjálfun svo hægt sé að fyrirbyggja kulnun og allir séu að skilja 

hugtakið á sama hátt. Stjórnendur sem fá góða stjórnendaþjálfun og fræðslu um kulnun eru 

líklegri til að vera betur reiðubúnir til þessa taka á móti þeim starfsmönnum sem finna fyrir 

einkennum kulnunar (Milligan-Saville o.fl., 2017). Til að hægt sé fyrirbyggja kulnun þá nefndu 

viðmælendur rannsóknarinnar að stjórnendur þurfi að þekkja starfsmenn sína vel. Einnig töldu 

þeir að ef stjórnandi þekkir starfsmann sinn vel eru auknar líkur á því að stjórnandinn taki eftir 

rauðu flöggunum fyrr og nái að fyrirbyggja kulnun starfsmanns. Þá nefna Korunka, Zdrehus 

og Borza að þeir stjórnendur sem fá almennilega stjórnendaþjálfun og þekkja starfsmenn sína 

vel geta gripið inn i vandann fyrr (2010). 

 

Samskipti 

Kannaðir voru helstu áhættuþættirnir innan fyrirtækja sem gættu leitt til kulnunar. Þá gáfu 

viðmælendur til kynna að samskipti á vinnustað væri gríðalega stór þáttur sem þarf virkilega 

að huga að svo hægt sé að byggja upp fyrirbyggjandi umhverfi. Þeir töldu að ef góð samskipti 

ættu sér ekki stað væri mun líklegra að starfsfólk finni fyrir kulnun. Lítið var þó um rannsóknir 

sem benda til að samskipti ein og sér hafi fyrirbyggjandi áhrif á kulnun. Hinsvegar skiptir 

gríðalega miklu máli að góð samskipti séu til staðar svo hægt sé að fyrirbyggja helstu 

áhættuþættina í umhverfi fyrirtækja eins og t.d. ósanngirni og skort á umbun (Maslach o.fl., 

2001). Samkvæmt Rajhans, þá er starfsmannastjórnun stærsti þátturinn í rekstri fyrirtækja þar 

sem mannleg samskipti spila stærstan hlut. Þá geta stuðning samskipti (e. Supportive 
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communication) komið í veg fyrir kulnun þar sem starfsmenn ræða tilfinningar sínar við 

samstarfsfélaga sína og yfirmenn (2012). Þeir þættir sem viðmælendur lögðu mestu áherslu á 

er endurgjöf, skýr skilaboð, upplýsingaflæði og gott andrúmsloft. 

Viðmælendurnir telja að mikilvægt sé að upplýsa fólk um hvers sé ætlast af þeim í 

starfi. Jackson og Schuler nefna að óskýr skilaboð og óskýrar væntingar geti verið gríðalegur 

streituvaldur fyrir starfsmenn og geti leitt til óvissu þeirra um frammistöðu sína. Ef væntingar 

stjórnenda til starfsmanna eru óljósar er allt eins líklegt að gildi fyrirtækisins séu óljós (1983). 

Fyrirtæki getur ekki ætlast til einhvers af starfsmanni ef sá starfsmaður veit ekki hverjar 

væntingar fyrirtækisins eru og gildi. Hér skipta góð samskipti miklu máli til þess að allir viti 

nákvæmlega hvert sé ætlast af hverjum og einum. Þá geta óformleg samskipti á vinnustöðum 

leitt til þess að upplýsingar og væntingar verði skýrari (Madsen, 2003). Upplýsingaflæði um 

stefnur og markmið fyrirtækisins eru einnig mjög mikilvægur þáttur til að fyrirbyggja kulnun 

starfsmanna eins og viðmælendur benda til. Það getur verið streituvaldur fyrir starfsmenn ef 

þau vita ekki hver stefna fyrirtækisins er og getur það haft áhrif á viðhorf starfsmanna á 

vinnustaðinn (Leiter og Maslach, 1999).  

Viðmælendur varpa ljósi á mikilvægi þess að upplýsa starfsmenn um frammistöðu sína, 

þá getur verið skynsamlegt fyrir fyrirtæki að gefa starfsfólki sínu reglulega endurgjöf. 

Endurgjöf er stór partur af samskiptaferli fyrirtækja og mikilvægt er að upplýsa starfsfólk um 

frammistöðu sína svo hægt sé að sjá bætingu (Noe o.fl., 2012). Viðmælendum var tvírætt um 

mikilvægi endurgjafa, þetta er í samræmi við þá Jackson og Schuler þar sem þeir nefna að 

mikilvægt sé að hrósa starfsmanni og upplýsa þá um frammistöðu sína (1983). Í niðurstöðunum 

kemur fram að fólk vill vinna þar sem því líður vel en þau Leiter og Maslch  nefna að starfsfólk 

sem hefur jákvætt viðhorf gangavart vinnunni sinni líði yfirleitt vel (1999). Þá bentu 

viðmælendurnir til þess að samskipti skipta miklu máli til þess að byggja upp gott andrúmslof 

á vinnustöðum. Samskipti milli samstarfsfélag geta skipt sköpum þegar kemur að viðhorfi fólks 

til vinnuveitenda. Helst þarf að huga að andrúmslofti á vinnustað svo hægt sé að auka 

starfsánægju hjá starfsfólki (Mullins 2013).  

 

 

Bati og endurkoma 

Rannsakað var hvernig best væri að stuðla að farsælli endurkomu starfsfólks sem er á batavegi 

eftir kulnun. Niðurstöðurnar bentu til að gott væri að vinna í þéttu samstarfi við starfsmenn 

þegar kemur að því að takast á við kulnun og auka líkurnar á farsælli endurkomu. Viðmælendur 

nefndu mikilvægi þess að sýna starfsmönnum sem eru að takast á við kulnun, stuðning í öllu 

bata ferlinu. Samkvæmt Parent-Thiron, Fernández, Hurley og Vermeylan er vinnutengd streita 
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helsta ástæða þess að starfsmenn taki sér veikindaleyfi (Karlson o.fl., 2010). Þá getur verið gott 

fyrir fyrirtæki að hafa einhverskonar aðgerðir fyrir starfsfólk sitt til að takast á við kulnun 

(Hätinen o.fl., 2013). Þeir starfsmenn sem fá góðan stuðning frá vinnuveitendum eru líklegri 

til þess að snúa aftur til vinnu og finna fyrir farsælli endurkomu (Blonk o.fl., 2006). 

Viðmælendur telja að mikilvægt sé að afskrifa ekki starfsmann sem er í veikindaleyfi. Þó hann 

sé í leyfi þá er hann ennþá starfsmaður nema um annað er samið. Til þess að koma í veg fyrir 

að starfsmaðurinn gleymist er t.d. hægt að bjóða honum á allar skemmtanir sem eru á vegum 

fyrirtækisins eða að nánasti stjórnandi hans sé í tíðum samskiptum við hann.  

 Viðmælendurnir vörpuðu ljósi á mikilvægi þess að leyfa starfsmanninum að ráða 

förinni. Þeir Karlson, Jönsson og Österberg nefna að markmið fyrirtækja á að vera að fá 

starfsfólk sitt aftur til starfa eftir veikindaleyfi, þá þarf fyrirtækið að vera með gott inngrip sem 

virkar vel fyrir starfsmanninn sem kemur til baka (2014). Vert er að athuga að ekki er hægt að 

hafa sama inngripið fyrir alla starfsmenn þar sem einkenni starfsmanna eru mis alvarleg. Í 

sumum tilfellum þarf að breyta verklagi svo hægt sé að koma í veg fyrir að starfsmaður detti í 

sama farið aftur. Sveigjanlegt fyrirkomulag getur verið skynsamlegt þegar tekið er á mót 

einstaklining á batavegi, þar sem sveigjanleiki getur dregið úr streitu (Hill o.fl., 2008). 

Sveigjanlegt fyrirkomulag getur verið að bjóða starfsmanni upp á hlutastarf eða vinna einungis 

nokkra klukkutíma á dag (Mullins, 2013). Einnig töldu viðmælendur að mikilvægt sé að sýna 

starfsmanninum tillit og ekki hafa væntingarnar of háar, það sama á við um starfsmanninn 

sjálfan þar sem í sumum tilfellum getur starfsmaður haft sömu væntingar til starfsins sín og 

afkastagetu eins og fyrir veikindin. 
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8 Lokaorð 

Helsta markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvernig fyrirtæki geta byggt upp umhverfi á 

vinnustöðum sem fyrirbyggir kulnun. Svo hægt væri að skyggnast inn í helstu þætti sem eru 

nauðsynlegir í fyrirbyggjandi umhverfi var skoðað nánar hver helstu orsök kulnunar eru og 

hvernig hægt væri að stuða að farsælli endurkomu fólks á batavegi eftir kulnun. Helstu 

niðurstöðurnar leiddu í ljós að það eru margskonar þættir innan fyrirtækja sem geta leitt til 

kulnunar og er mikilvægt að bæta þá svo hægt sé að fyrirbyggja kulnun starfsmanna. Vert er 

að athuga að það eru ekki einungis þættir í fyrirtækjum sem geta leitt til kulnunar heldur einnig 

þættir í einkalífi og samfélaginu. Fyrirbyggjandi aðgerðir innan fyrirtækja geta minnkað 

líkurnar á kulnun, þá skiptir sveigjanleiki og fræðsla miklu máli. Best er að byrja á því að þjálfa 

bæði starfsfólk og stjórnendur um helstu einkenni kulnunar svo allir séu með sömu hugmyndir 

um kulnun. Sveigjanlegur vinnutími getur veitt starfsfólki ávinning þar sem það finnur meira 

jafnvægi á milli einkalífs og vinnu. Einnig getur sveigjanleiki verið mikilvægur þáttur í farsælli 

endurkomu starfsmanna eftir kulnun. Samskipti á vinnustað er mikilvægasti þátturinn í 

fyrirbyggjandi umhverfi vinnustaða. Þó eru nokkrir áhættuþættir í umhverfinu sem þarf að 

passa. Þeir þættir eru skortur á umbun, stjórn, stuðningi og skýrleika. Með bættum samskiptum 

er mikilvægt að halda öllu starfsfólki vel upplýstu bæði um markmið fyrirtækisins og 

frammistöðu hvers og eins starfsmanns. Ef fyrirtæki vill sjá bætingar á frammistöðu 

starfsfólksins sín er besta að vera með reglulega endurgjöf þar sem er farið yfir helstu væntingar 

til starfsmanna og frammisstöðu þeirra. Einnig er mikilvægt að hrósa starfsfólki sínu fyrir góða 

frammistöðu. Yfirleitt finnur starfsfólk fyrir vellíðan í starfi ef samskipti eru góð og með 

auknum vellíðan er mun minni líkur á kulnun starfsmanna. Þegar kemur að bata eftir kulnun 

og farsælli endurkomu er lykilatrirðið að yfirmenn sýni starfsmanni stuðning í bataferlinu. 

Þegar starfsmaður finnur fyrir stuðningi er hann líklegri til að snúa aftur til starfa og eiga þar 

með farsælli endurkomu. 

 Rannsakandi telur að mikilvægt sé að koma í veg fyrir kulnun starfsmanna áður en 

skaðinn er skeður. Þá er mikilvægt að vera með fyrirbyggjandi aðgerðir innan fyrirtækja sem 

geta minnkað streitu starfsmanna og þar af leiðandi minnkað líkurnar á kulnun. Auðvitað geta 

þættir í einkalífi fólks valda streitu en þá hefur vinnustaðurinn allavegana lagt sitt að mörkum. 

Það sem kom mest á óvart var hversu margir þættir spila saman þegar kemur að kulnun 

starfsmanna, ekki er hægt að tengja orsök kulnunar við einhvern einn sérstakan þátt. Þá fannst 

rannsakandanum áhugavert að skoða þá þætti sem skipta sköpum þegar kemur að góðu 

starfsumhverfi. Helst voru það þættir eins og sveigjanleiki og samskipti sem vöktu mestu 
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athygli rannsakanda, þar sem lítið var rætt um þá þætti í fræðilegum ritum en viðmælendur 

töldu þá þætti vera mikilvæga.  

 

Takmarkanir á rannsókn 

Ekki er hægt að alhæfa niðurstöður úr þessari rannsókn þar sem notast var við eigindlega 

rannsóknaraðferð og úrtakið var fremur lítið, þó gefur það ágæta innsýn inn í viðhorf hjá 

þessum reynslumikla hópi mannauðssérfræðinga. Rannsakandanum finnst vert að benda á að 

viðfangsefni þessarar ransóknar er fremur víðtækt og getur það leitt til þess að erfiðara er að 

rannsaka efnið til fulls. Þó telur rannsakandi að niðurstöðurnar gefa ágæta mynd á hvað mætti 

fara betur þegar kemur að því að fyrirbyggja kulnun. Þar sem notast var við eigindlega 

rannsóknaraðferð þá er ekki hægt að telja niðurstöðurnar traustar þar sem þessi 

rannsóknaraðferð gerir ráð fyrir því að hægt sé að endurtaka rannsóknina með sambærilegum 

hætti (Sigríður Halldórsdóttir og Kristán Kristjánsson, 2003). Að lokum þá var ekki gerð krafa 

um að viðmælendur hefðu sérþekkingu á kulnun starfsmanna og það gæti mögulega haft 

einhver áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar.  

 

Frekari rannsóknir 

Í þessari rannsókn var leitað eftir innsýn frá stjórnendum og mannauðsstjórum á kulnun 

starfsmanna og þá þætti innan fyrirtækja sem þeir telja geti fyrirbyggt kulnun. Í frammhaldi af 

þessari rannsókn væri áhugavert að skoða viðhorf fólks sem hefur persónulega reynslu á kulnun 

og hvað þættir þeir telja að gætu verið mikilægt í fyrirbyggjandi starfsumhverfi. Þá gæti einnig 

verið áhugavert að skoða hvernig stjórnendur innleiða fyrirbyggjandi aðgerðir inn í fyrirtækin 

sín. Þá fannst rannsakandanum áhugavert að sjá hversu margir viðmælendur nefndu að 

samfélagslegir þættir gætu haft veruleg áhrif á kulnun. Það gæti verið áhugavert að skoða hvað 

er að valda því. Að lokum þar sem einungis var rétt snert á bata og endurkomu starfsmanna í 

þessari ritgerð, væri sniðugt að skoðað það nánar eitt og sér. 
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Viðauki A 

Viðtalshandrit  

 

1. Bakgrunnspurningar 

a. Fæðingarár 

b. Menntun 

c. Staða 

d. Reynsla. Hversu lengi hefur þú starfað sem stjórnandi? 

e. Tegund fyrirtækis - fjöldi undirmanna 

 

2. Kannast þú við hugtakið kulnun í starfi 

a. Almennt viðhorf á kulnun? 

b. Hverjar telur þú helsut ástæður kulnunar 

c. Reynsla? 

d. Útskýra reynslu 

i. Eru einkenni á milli einstaklinga mismunandi? 

e. Nú hefur fjölmiðlaumfjöllun um kulnun aukist, heldur þú að tíðni sé að aukast 

og ef svo er þá hvers vegna 

 

3. Hvaða þættir innan fyrirtækis telur þú að hafi mestu áhrif á kulnun 

a. Hvað geta fyrirtæki gert til þess að minnka líkur á eða koma í veg fyrir 

kulnun 

b. Er fyrirtækið að fræða starfsfólk um kulnun? 

c. Þættir innan fyrirtækisins sem mætti betur fara? 

d. Hvernig geta fyrirtæki lært af reynslunni? 

e. Bati eftir kulnun, endurkoma? 

 


	BSc í Viðskiptafræði
	Inngangur
	1 Hvað er kulnun?
	1.1 Marslach Burnout Inventory
	1.2  Einkenni
	1.2.1 Örmögnun
	1.2.2 Bölsýni
	1.2.3 Lítil afkastageta

	1.3 Orsök
	1.3.1 Orsakavaldar í fyrirtækjum
	1.3.2 Orsakavaldar hjá einstaklingi

	1.4 Jafnvægi milli vinnu og einkalífs

	2 Heilbrigt og fyrirbyggjandi starfsumhverfi
	2.1 Vinnuþátttaka (e. Work engagement)
	2.2 Starfsánægja
	2.3 Þjálfun stjórnenda
	2.4 Sveigjanleiki
	2.4.1 Tegundir sveigjanleika

	2.5 Samskipti á vinnustað
	2.5.1 Endurgjöf

	2.6 Streitustjórnun

	3 Helstu áhættuþættir á vinnustöðum
	3.1 Vinnuálag og skortur á stjórn
	3.2 Skortur á stuðningi og umbun
	3.3 Ósanngirni

	4 Bati og endurkoma
	5 Aðferðarfræði
	5.1 Tilgangur rannsóknarinnar
	5.2 Rannsóknaraðferð
	5.3 Þátttakendur
	5.4 Framkvæmd
	5.5 Greining gagna

	6 Niðurstöður rannsóknar
	6.1 Orsök Kulnunar
	6.2 Fyrirbyggjandi umhverfi
	6.3 Samskipti á vinnustað
	6.4 Bati og endurkoma

	7 Umræður
	8 Lokaorð
	Heimildaskrá
	Viðauki A

