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Útdráttur 

Það skiptir máli að starfsmönnum líði vel í lok vinnudags til þess að geta sagt skilið við 

vinnuna og notið frístundar. Vanlíðan starfsmanna getur haft slæmar afleiðingar á heilsufar 

þeirra. Markmið rannsóknarinnar var að svara rannsóknarspurningunni: „Á hvaða hátt hefur 

líðan í lok vinnudags áhrif á veikindi og svefn starfsfólks?―. Rannsóknarspurningin var 

skoðuð út frá kyni, aldri og vinnustað. Gögnin voru fengin úr langtímarannsókninni Heilsa og 

vellíðan á vinnustað meðal starfsfólks íslenskra sveitarfélaga og voru gögn frá einu 

sveitarfélagi síðan 2016 skoðuð. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að líðan í lok vinnudags 

hefur ekki áhrif á fjölda veikindadaga. Líðan í lok vinnudags hefur þau áhrif að þeir 

starfsmenn sem upplifa sig oftar stressaða og/eða úrvinda í lok vinnudags mæta frekar veikir í 

vinnu vegna álags. Starfsmenn grunnskóla og leikskóla upplifðu sig oftar stressaða og úrvinda 

í lok vinnudags. Auk þess fannst starfsmönnum leikskóla þeir líklegri til þess að veikjast 

vegna umgangspesta á þeirra vinnustað. Eftir því sem starfsmenn upplifa sig oftar stressaða 

og/eða úrvinda í lok vinnudags því ólíklegri eru þeir til þess að upplifa líkamleg og andleg 

einkenni á borð við þrekleysi, kvíða, þungar áhyggjur og depurð. Konur voru líklegri til að 

upplifa bæði líkamleg og andleg veikindi. Algengast var meðal starfsmanna að finna fyrir 

verkjum í baki og vöðvabólgu. Líðan í lok vinnudags virðist hafa áhrif á svefn starfsmanna. 

Starfsmenn sem upplifðu sig oftar stressaða og/eða úrvinda í lok vinnudags voru líklegri til 

þess að eiga í erfiðleikum með svefn. Niðurstöðurnar segja okkur að mikilvægt er að yfirmenn 

séu meðvitaðir um þá þætti sem geta verið streituvaldandi eða orsakað vanlíðan meðal 

starfsmanna svo hægt sé að koma í veg fyrir þá.  

 

Lykilhugtök:  vinnutengd streita, veikindafjarvistir, svefn, líkamleg einkenni, andleg einkenni.  
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Abstract 

It is important for employees to feel good at the end of the workday in order to depart from 

work and enjoy their free time. Employee‘s well-being can have bad consequences on their 

health. The aim of this study was to answer the research question ―How does well-being at the 

end of the workday effect employee‘s sickness and sleep‖. The research question was 

examined from gender, age and workplace. The data was obtained from the long term study 

Health and well-being of municipal employees in Iceland. The data was from one 

municipality from the year 2016. Results indicated that well-being at the end of the work day 

does not have an impact on the number of sick days. Well-being at the end of the work day 

does have the impact that employees who more often feel stressed and/or exhausted at the end 

of the work day are likelier to show up sick for work because of high workloads. Employees 

working at grade schools and preschools most often felt stressed and/or exhausted at the end 

of the work day. Employees working in preschools felt more often likely to become sick from 

common bugs in their workplace. The more frequent employees feel stressed and/or 

exhausted at the end of the work day the more unlikely they are to experience physical and 

mental symptoms like lack of strength, anxiety, extreme worries and sadness. Women were 

more likely to experience both physical and mental symptoms. Back pain and muscle aches 

were the most common symptoms employees experienced. Well-being at the end of the work 

day does have an impact on employees sleep. Employees who more often feel stressed and/or 

exhausted at the end of the workday were more likely to have sleep difficulties. The results 

tell us that it is important that managers are aware of factors that can be stressful or cause 

distress among employees so they can be prevented.  

Keywords:  job stress, absenteeism, sleep, physical symptoms, mental symptoms. 
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Almennt eyðir fólk stórum hluta ævinnar í vinnu og því er mikilvægt að líða vel í vinnunni. 

Þættir eins og starfsumhverfi, sveigjanlegur vinnutími, að starfsmenn fái að taka þátt í 

ákvarðanatöku, stuðningur frá yfirmanni og minna vinnuálag geta ýtt undir ánægju í starfi 

(Raziq og Maulabakhsh, 2015). Síðan eru þættir eins og langir vinnudagar, vinnuálag, vinna 

undir pressu og skortur á stuðningi sem geta haft öfug áhrif og ýtt undir vanlíðan 

(Karadzinska‐Bislimovska o.fl., 2014; NIOSH, 1999). Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (e. 

World Health Organization) (2010) skilgreinir heilbrigðan vinnustað sem þann stað þar sem 

starfsmenn og yfirmenn vinna saman til þess að bæta þau ferli sem vernda og stuðla að 

heilbrigði, öryggi og vellíðan allra starfsmanna og sjálfbærni vinnustaðarins. 

 Streita (e. stress) hefur verið skilgreind sem streituvaldandi aðstæður þar sem kröfur 

aðstæðna ná yfir getu og úrræði einstaklings (Lazarus og Folkman 1984) og getur haft áhrif á 

líðan fólks. Hans Selye hélt því fram að langvarandi áhrif streitu gætu haft neikvæð áhrif á 

almenna heilsu (Robinson, 2018). Allir geta orðið fyrir streituvaldandi aðstæðum í lífinu 

(Schneiderman, Ironson og Siegel, 2005). Vinnutengd streita (e. job stress) hefur verið 

skilgreind sem líkamlega skaðlega og sem tilfinningaleg viðbrögð sem eiga sér stað þegar 

kröfur í vinnu eru meiri en geta starfsmanns, úrræði og þarfir hans (NIOSH, 1999). 

Starfsmaðurinn og aðstæður hans í vinnu eiga stóran þátt í vinnutengdri streitu en hvernig fólk 

ræður við streitu og hvað það upplifir sem streituvaldandi þátt getur verið persónubundið 

(NIOSH, 1999; Narayanan, Menon og Spector, 1999). Léleg heilsa og meiðsli geta verið 

afleiðingar af vinnutengdri streitu (NIOSH, 1999).  

 Samkvæmt Vinnuverndarstofnun Evrópu, EUOSHA er vinnutengd streita ört vaxandi 

heilsufarsvandamál (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2006). Í dag er ætlast til þess að starfsmenn 

vinni hraðar og settar eru meiri kröfur til starfsmanna. Slík vinna getur valdið starfsmönnum 

auknu álagi. Slíkt álag getur leitt til streitu og getur langvarandi streita leitt til kulnunar í starfi 

(Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001). Kulnun (e. burnout) hefur verið skilgreind sem alvarlegt 

ástand örmögnunar (World Health Organization, 1992). Maslach og Leiter (1997) töldu 

kulnun alltaf vera líklegri til þess að eiga sér stað ef það væri mikið misræmi milli eðlis starfs 

og eðlis starfsmanns. Kulnun hefur lengi verið þekkt hugtak innan heilbrigðisstétta og 

menntakerfis og hefur þess vegna verið mikið rannsakað (Demirci o.fl., 2010; Bidlan og 

Sihag, 2014; Maslach og Leiter, 1997). Það virðist vera að aukning hafi orðið á 

veikindafjarvistum (e. absence due to illness) og mætti rekja það til geðrænna vandamála 

(Jensen o.fl., 2003). Ýmsir vinnutengdir sálfélagslegir þættir eins og samskiptavandi, streita 

og vinnuálag geta leitt til þess að fólk taki sér veikindaleyfi (Hultin o.fl., 2011; Labriola, 

Christensen, Lund, Nielsen og Diderichen, 2006; Kristensen, 1991). Einnig er talið að ef 
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starfsmaður verður fyrir vinnutengdri streitu eða kulnun séu auknar líkur á veikindum (Götz, 

Hoven, Müller, Dragano og Wahrendorf, 2018; Toppinen-Tanner, Ojajärvi, Väänänen, 

Kalimo og Jäppinen, 2005). Það er því mikilvægt fyrir yfirmenn sem og starfsmenn að þekkja 

einkenni streitu svo hægt sé að koma í veg fyrir frekari afleiðingar.  

 Í rannsókninni var markmiðið að skoða líðan í lok vinnudags, veikindafjarvistir og 

einkenni sem truflað hafa daglegt líf starfsfólksins út frá kyni, aldri og vinnustað. Eftirfarandi 

rannsóknarspurning var sett fram: „Á hvaða hátt hefur líðan í lok vinnudags áhrif á veikindi 

og svefn starfsfólks?― 

Streita  

Hugtakið streita (e. stress) var notað til þess að lýsa ýmsum gerðum líkamlegs álags áður en 

það var notað sem sálfræðilegt hugtak (Baratta og Coletta ,1998; Robinson, 2018). Orðið 

stress er afleitt orð frá latneska sagnorðinu strictus, sem þýðir að draga þétt (e. to draw tight) 

(Latin-dictionary online, E.d.) en getur einnig þýtt að strjúka, snerta eða snyrta (Oxford 

Dictionary Online, E.d.). Fornfranska orðið estresse var dregið af latneska orðinu og merkti 

þrengsli, takmörkun eða kúgun og miðenska orðið distress sem merkti erfiðleikar eða 

aflbeiting er einnig dregið af þessu latneska heiti (Oxford Dictionary Online, E.d.). Á 16. öld 

var orðið distress notað til þess að lýsa ástandi líkamlegra meiðsla en notkun orðsins á fyrri 

árum vísaði til eins konar óþægilegra aðstæðna í umhverfinu. Orðið streita var fyrst notað af 

William Shaw Mason í Statistical Account of Ireland (1814-1819) til að lýsa ytri og innri 

viðbrögðum. Þar lýsti hann þeim fátæku, sérstaklega konum sem dóu ungar úr því sem þær 

kölluðu stresses, þ.e. kröftugum áverkum vegna erfiðisvinnu (e. violent heats from hard work) 

(Hayward, 2005). Í kjölfarið jókst áhugi manna á streitu. 

 Claude Bernard (1813-1878) er talinn hafa lagt grundvallarframlag til rannsókna á 

streitu og var sá fyrsti til þess að skoða stjórnun á gagnvirkni (e. mechanisms) kerfisbundið, 

en það felur í sér að koma jafnvægi á innra umhverfi líkamans. Einn af þeim fyrstu til þess að 

nota hugtakið streita og heilsuniðurstöður (e. health outcomes) var meinafræðingurinn Sir 

William Osler (1849-1919) (Roland, 1982) en dæmi um mikilvæga athugun hans var skoðun 

á viðbrögðum líkamans við aðstæðum úr umhverfinu og hvernig þau gætu haft langtímaáhrif 

á heilsu (Brody, 1993).  

 Það var ekki fyrr en 50 árum seinna sem Walter Cannon (1871-1945) tók upp 

hugmyndir William Osler til þess að skoða gagnvirkni (Robinson, 2018). Cannon var sendur 

til Frakklands ásamt læknisteymi Harvard stuttu eftir að fyrri heimsstyrjöldin braust út til þess 

að rannsaka fyrirbærið sprengjulost (e. shell shock). Margir hermenn upplifðu einkenni sem 
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ekki var hægt að útskýra með líkamlegum meiðslum, en einkennin voru meðal annars svimi, 

höfuðverkur, þreyta, minnisleysi, suð í eyrum, svitamyndun og skjálftar (Myers, 1916). 

Cannon hafði mestan áhuga á bráðum líkamsbreytingum sem svörun við ótta (Cannon, 

1929a).  

 Í greininni „Organization for physiological homeostasis― eftir Cannon (1929b) lýsti 

hann því hvernig lífverur viðhalda innra jafnvægi (e. internal stability) þannig að líkamlega 

kerfið hefði byggt innra vökvakerfi til þess að viðhalda stöðugu innra ástandi lífveru sem 

hann skilgreindi sem homeostasis. Hann var með tillögu um tvær leiðir sem viðhalda 

homoestasis, í gegnum skynfærin og í gegnum neikvæð viðbrögð frá sjálfvirka taugakerfinu 

(Robinson, 2018). Í annarri útgáfu af bók Cannon (1929a), Bodily Changes in Pain, hunger, 

Fear and Rage, áformaði hann að losun adrenalíns í blóðrásina hefði nokkur aðlögunarhæf 

hlutverk sem leyfa lífverum að bregðast við áköfum streituvöldum með því að undirbúa þá 

fyrir að „berjast― eða „flýja―. Hann benti á að losun adrenalíns hefði mismunandi áhrif á 

líffæri líkamans, sem tengjast til þess að viðhalda homoestasis (Robinson, 2018).  

 Hans Selye (1907-1982) lýsti streitu sem gagnkvæmum aðgerðum afla (e. mutual 

actions of forces) sem eiga sér stað hvar sem er í líkamanum, hvort sem það er líkamlegt eða 

sálrænt (Robinson, 2018). Hann ályktaði að lífeðlisleg viðbrögð væru óhefðbundin 

aðlögunarhæf viðbrögð við ýmsum tegundum streitu (Selye, 1936). Selye skipti þessum 

lífeðlislegum viðbrögðum í þrjú stig: útboðsstig (e. alarm reaction), stig mótspyrnu (e. stage 

of resistance) og stig örmögnunar (e. stage of exhaustion). Á útboðsstiginu býr líkaminn sig 

undir það að berjast eða flýja. Í framhaldinu af því tekur stig mótspyrnu við þar sem 

áframhaldandi varnarleysi við streituvaldanum leiðir til þess að líkaminn fer að aðlagast 

honum. Á stigi örmögnunar hættir líkaminn að veita mótspyrnu við streituvaldanum og 

aðlögunarhæfnin hverfur svo að líkaminn örmagnast (Selye, 1976). Aðalpunktur Selye var að 

langvarandi áhrif streitu gætu haft neikvæð áhrif á almenna heilsu. Þessi athugun markaði 

upphafið að því að menn skildu hvers vegna mikið álag gæti verið sjúklegt og er ástæðan fyrir 

því að orðið streita hefur fengið svona neikvæða tengingu (Robinson, 2018). 

Vinnutengd streita 

National Institute for Occupational Safety and Health [NIOSH] (1999) skilgreinir 

vinnutengda streitu (e. job stress) sem líkamlega skaðlega og tilfinningaleg viðbrögð sem eiga 

sér stað þegar kröfur vinnunnar eru meiri en geta starfsmanns, úrræði og þarfir hans. Kasl 

(1978) benti á að vinnutengd streita væri hegðun sem kæmi fram þegar kröfur umhverfisins 

fara fram úr getu viðkomandi til að takast á við þær. Vinnutengd streita er talin geta leitt til 
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lélegrar heilsu og jafnvel meiðsla en er oft ruglað saman við áskorun sem á sér stað í starfi, en 

þetta eru ekki sömu hugtökin (NIOSH, 1999). Áskorun í starfi veitir orku og hvetur 

starfsmann til þess að læra nýja hluti og standa sig vel í starfi. Þegar áskoruninni er náð veitir 

hún starfsmanni ánægju og slökun (NIOSH, 1999). 

 Starfsmaðurinn sjálfur og vinnuaðstæður hans eiga stóran þátt í vinnutengdri streitu, 

eins og kemur fram hjá National Institute for Occupational Safety and Health (1999). 

Einstaklingsmunur eins og persónuleiki og hvernig fólk ræður við streitu getur sagt mikið um 

hvort aðstæður í vinnu eigi eftir að leiða til streitu, en það sem veldur einum starfsmanni 

streitu þarf ekki endilega að valda þeim næsta streitu (NIOSH, 1999). Vinnuaðstæður geta 

einnig verið streituvaldandi en þær geta verið margvíslegar. Hönnun verkefna er dæmi um 

starfsskilyrði sem geta verið streituvaldandi eins og mikið vinnuálag og lítið um pásur, vinna 

undir pressu, langir vinnudagar og jafnvel vaktavinna (Herrero, Saldaña, Rodriguez og Ritzel, 

2012; Karadzinska-Bislimovska o.fl., 2014; NIOSH, 1999; Rout, 1999). Stjórnunarstíll er 

annað dæmi um slík starfsskilyrði en aðstæður þar sem eru léleg samskipti og skortur á 

þátttöku starfsmanna í ákvarðanatöku geta leitt til streitu (Hildur Friðriksdóttir, Guðbjörg 

Linda Rafnsdóttir og Kristinn Tómasson, 2002; NIOSH, 1999; Rout, 1999). Félagsleg 

sambönd, slök félagstengsl, ágreiningur, skortur á stuðningi og skortur á aðstoð frá 

samstarfsfólki eru einnig dæmi starfsskilyrði sem geta verið streituvaldandi  (Hildur, 

Guðbjörg og Kristinn, 2002; Narayanan o.fl., 1999; NIOSH, 1999; Parikh, Taukari og 

Bhattacharya, 2004). Þá getur ákveðið verklag haft áhrif, þar sem átök eða óvissa um 

væntingar starfs, of mikil ábyrgð og óskýrar eða misvísandi kröfur geta verið streituvaldandi 

(Hildur, Guðbjörg og Kristinn, 2002; NIOSH, 1999). Áhyggjur tengdar starfsferli má eins 

nefna, óöryggi í starfi og skortur á tækifærum til að vaxa innan fyrirtækis (Karadzinska-

Bislimovska o.fl., 2014; NIOSH, 1999; Rout, 1999). Að lokum geta umhverfisaðstæður, til að 

mynda óþægilegar eða líkamlega hættulegar aðstæður, verið áhrifaþættir fyrir vinnutengda 

streitu (NIOSH, 1999; Rout, 1999).  

 Allir geta upplifað almenna streitu einhvern tímann á lífsleiðinni og fjöldinn allur af 

rannsóknum hafa verið gerðar þar sem streita er skoðuð út frá kyni en ekki allar hafa komist 

að sömu niðurstöðunum. Nokkrar hafa komist að því að það er engin marktækur munur á 

streitu eftir kyni (Gross, Larson, Urban og Zupan, 1994; Martocchio og O‗Leary, 1989; 

Mccarty, Zhao og Garland, 2007). Ósk Auðunsdóttir (2017) skoðaði streitu meðal 

grunnskólakennara og komst að þeirri niðurstöður að ekki var munur eftir kyni á streitu 

grunnskólakennara. Aðrar rannsóknir hafa fundið marktækan mun (Bermejo-Toro og Prieto-

Ursúa, 2014; Hooftman, van der Beek, Bongers og van Mechelen, 2005; Narayanan o.fl., 
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1999). Það sama má segja hvað varðar það hvort kynið upplifi frekar streitu. Til dæmis hafa 

rannsóknir komist að því að karlar upplifi frekar streitu í starfi (Cooper, Rout og Faragher, 

1989) þó að töluvert fleiri rannsóknir hafi komist að því að konur upplifa frekar streitu í starfi 

(Doyle og Hind, 1998; Tytherleigh, Jacobs, Webbi, Ricketts og Cooper, 2007) þegar streita er 

skoðuð innan sömu starfsgreina. Nokkrar rannsóknir hafa einnig komist að því að konur 

upplifi frekar streitu almennt heldur en karlar (Matud, 2004; McDonough og Walters, 2001). 

Rannsókn sem gerð var á starfsmönnum innan efnahags (e. economic job) og skoðaði 

einungis starfsumhverfi sýndi að konur upplifðu hærra hlutfall streitu en karlar (Herrero o.fl., 

2012).  

 Einnig er munur á því hvað fólk upplifir sem streituvaldandi þátt. Samskiptavandi er 

til að mynda algengari streituvaldur hjá konum en tímasóun og skortur á umbun og 

viðurkenningu er algengari streituvaldur hjá körlum (Narayanan o.fl., 1999). Meðal beggja 

kynja var vinnuálag algengur streituvaldur (Narayanan o.fl., 1999; Rout, 1999) sem og að 

vinna undir tímapressu (Rout, 1999). Það virðist einnig vera mismunandi hvernig fólk bregst 

við streituvaldandi þáttum. Karlar eru líklegir til að notast við lausnarmiðaðar aðferðir með 

því að gera eitthvað í málinu sjálfir (Diaz, Didona og Armengol, 2018; Narayanan o.fl., 

1999). Það gera þeir til dæmis með því að leita til næsta yfirmanns (Greenglass, 1993). Konur 

eiga það hins vegar frekar til að notast bæði við lausnarmiðaðar og tilfinningamiðaðar aðferðir 

(Diaz o.fl., 2018), ásamt því að leita til annarra, eins og samstarfsfélaga (Narayanan o.fl., 

1999) eða maka til að ræða málin (Day og Livingstone, 2003; Matteson og Ivancevich, 1987). 

Auk þess eru konur líklegri til að gera grein fyrir tilfinningum sínum eða jafnvel að dreifa 

huganum með áhugamáli (Matteson og Ivancevich, 1987).  

 Þar sem karlar og konur upplifa streitu á mismunandi hátt er möguleiki að aldur hafi 

einnig áhrif. Antoniou, Polychroni og Vlachakis (2006) vildu skoða hvort munur væri eftir 

kyni, aldri og upplifun á streitu meðal grunnskólakennara í Grikklandi. Í rannsókn þeirra kom 

í ljós að kvenkyns kennarar upplifðu frekar streitu heldur en karlkyns kennarar. Það kom 

einnig í ljós að yngri kennarar upplifðu frekar streitu heldur en þeir eldri  

 Galanakis, Stalikas, Kallia, Karagianni og Karela (2009) skoða vinnutengda streitu út 

frá kyni ásamt því að skoða hana út frá hjúskaparstöðu, aldri og menntun. Í ljós kom að konur 

upplifðu frekar vinnutengda streitu en karlar. Það kom þó einnig í ljós þegar hjúskaparstaða, 

aldur og menntun voru einnig skoðuð að það var engin marktækur munur út frá kyni. Þetta 

gefur til kynna að konur upplifi frekar streitu en karlar en þegar þær eru bornar saman við 

menn á sama aldri, með sömu menntun og sömu hjúskaparstöðu er ekki munur á upplifun 

þeirra. Osumah (2017) komst einnig að því að það var marktækur munur eftir aldri 
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háskólakennara og upplifun þeirra á vinnutengdri streitu. Yngri kennarar upplifðu frekar 

vinnutengda streitu en eldri kennarar. Osumah (2017) taldi skýringuna vera að þeir yngri 

fengju mögulega meiri ábyrgð á meðan litið væri á þá eldri sem leiðbeinendur. Einnig gæti 

skýringin verið að þeir eldri dreifðu sinni ábyrgð á þá yngri. Ayyappan og SakthiVadivel 

(2013) fundu einnig marktækan mun á vinnutengdri streitu eftir aldri innan bankageirans í 

Tamil Nadu ríki í Indlandi. Þar kom fram að starfsmenn á aldrinum 31-40 ára fundu mest fyrir 

vinnutengdri streitu en starfsmenn á aldrinum 41-50 ára fundu minnst fyrir vinnutengdri 

streitu.    

 Þar sem talið er að vinnutengd streita geti leitt til lélegrar heilsu eða jafnvel meiðsla 

(NIOSH, 1999) hafa rannsóknir verið gerðar til þess að skoða áhrif streitu á heilsu. Boxrud og 

Bjorndal (1991) framkvæmdu rannsókn þar sem líkamleg einkenni hjá starfsmönnum voru 

skoðuð. Þetta voru einkenni á borð við vefrænar geðtruflanir, veikindi, höfuðverki, kvíða, 

svefnleysi og þreytu. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að konur sýndu frekar þessi einkenni heldur 

en karlar. Í rannsókn Nixon, Mazzola, Bauer, Krueger og Spector (2011) kom svo í ljós að 

truflanir í meltingarvegi og svefntruflanir voru tengdari streituvöldum en önnur einkenni sem 

skoðuð voru. Vinnutengd streita hefur verið sögð ein af aðalorsökum svefnerfiðleika meðal 

fólks (Nishikitani, Nakao, Karita, Nomura og Yano, 2005;  Nakashima o.fl., 2011; Knudsen, 

Ducharme og Roman, 2007). Vinnutengd streita, vaktavinna og líkamlegt álag getur einnig 

truflað svefn og tengst þreytu (Åkerstedt, Fredlund, Gillberg, og Jansson, 2002; Ribet og 

Derriennic, 1999).  

 Líðan og vinnutengd streita hefur verið skoðuð á Íslandi, meðal annars af Embætti 

landlæknis og Verzlunarmannafélagi Reykjavíkur. Rannsóknin Heilsa og líðan Íslendinga er 

framkvæmd af Embætti landlæknis og samstarfsaðilum en hún leggur mat á heilsu, líðan og 

lífsgæði fullorðinna Íslendinga (Embætti landlæknis, 2018). Í niðurstöðum frá árinu 2012 

kemur fram að meiri en helmingur svarenda fannst þeir þurfa að vinna aukavinnu og á sama 

tíma fannst stórum hluta þeir stundum hafa mikið að gera í vinnunni (Jón Óskar Guðlaugsson, 

Kristján Þór Magnússon og Stefán Hrafn Jónsson, 2014).  

 Árlega leggur Verzlunarmannafélag Reykjavíkur (VR) launakönnun fyrir félagsmenn 

en árin 2013 og 2018 var meðal annars spurt um álag og streitu. Samkvæmt niðurstöðum 

fundu fleiri félagsmenn fyrir streitueinkennum árið 2018 en árið 2013. Árið 2013 sögðust 8% 

svarenda finna mjög oft fyrir streitueinkennum í samanburði við svör svarenda frá 2018 en þá 

voru 11% svarenda sem sögðust finna mjög oft fyrir streitueinkennum. Einnig var spurt hvort 

viðkomandi væri oft eða sjaldan of þreyttur eftir vinnu. Árið 2013 sögðust 18% oft vera þreytt 

eftir vinnu og árið 2018 sögðust 25% oft vera þreytt. Þessar niðurstöður gefa til kynna að einn 
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af hverjum fjórum félagsmönnum séu oft þreyttir eftir að vinnudegi lýkur. Auk þess var spurt 

um álag og álagseinkenni og sýndu niðurstöðurnar að fjórir af hverjum tíu sögðust hafa fundið 

fyrir álagseinkennum. Um 20% svarenda sögðust hafa fundið fyrir einum til tveimur 

einkennum, 13% sögðu hafa fundið fyrir þremur til fimm einkennum og 7% sögðust hafa 

fundið fyrir sex til átta einkennum. Um 59% svarenda sögðust ekki hafa fundið fyrir 

einkennum síðustu 6 mánuði (VR, E.d). Niðurstöður könnunarinnar sýndu einnig fram á 

kynjamun þegar litið var til álags og streitu. Á heildina litið fundu fleiri konur fyrir streitu og 

álagi en karlar. Um 12% kvenna sögðust finna oft fyrir streitueinkennum á móti 10% karla 

(VR, E.d). 

Kulnun 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (e. World Health Organization) (1992) er kulnun 

(e. burnout) skilgreind sem alvarlegt ástand örmögnunar (e. state of vital exhaustion). Sem 

myndlíking fyrir tæmingu orku vísar „burnout― til kæfingar elds eða slokknunar kertis. Það 

gefur til kynna að eitt sinn brann eldur en eldurinn getur ekki brunnið skært án nægilegs 

efniviðar sem er endurnýjaður (Schaufeli, Leiter og Maslach, 2009). 

Talið er að orðið kulnun hafi komið fyrst frá sálkönnuðinum Herbert Freudenberger. 

Hann upplifði sjálfur algjört niðurbrot á ákveðnum tímapunkti á sínum starfsferli vegna of 

mikillar vinnu (Freudenberger, 1974). Hann fékk hugtakið frá ólöglegum eiturlyfjavettvangi 

sem vísaði til hinna átakanlegu áhrifa langvarandi eiturlyfjamisnotkunar. Hann notaði 

hugtakið til þess að lýsa stigvaxandi tilfinningalegri skerðingu, tapi á hvatningu og minni á 

skuldbindingu hjá starfsmönnum St Mark‘s Free Clinic þar sem hann fylgdist með sem 

geðlæknir (Schaufeli o.fl., 2009). Freudenberger tók eftir því að starfsmenn á 

heilsugæslustöðvum og á fleiri almennum stofnunum sýndu einkenni eins og örmögnun, 

tortryggni, stífni og áhugaleysi (Freudenberger, 1975). Þetta leiddi til tilfinningalegrar og 

líkamlegrar örmögnunar og voru þessir starfsmenn að þróa með sér ástand sem hann og 

félagar hans fóru að kalla kulnun eða „burnout― (Freudenberger, 1974). Skrif Freudenberger 

leiddu til þeirra hugmynda sem stuðluðu að notkun hugtaksins innan heilbrigðisstétta 

(Hoffarth, 2017). 

Kulnun hefði ekki fengið jafn útbreidda viðurkenningu eins hratt hefði ekki verið fyrir 

Christinu Maslach. Hún var félagssálfræðingur sem vildi breiða út mikilvægi kulnunar 

umfram sálgreiningu og andmenningu. Maslach breytti kulnun úr tiltölulega lítið þekktri 

sjúkdómsmynd í eitthvað sem margir gátu kannast við (Hoffarth, 2017). Maslach tileinkaði 

sér hugtakið kulnun eftir að skjólstæðingar hennar notuðu hugtakið til þess að lýsa 
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örmögnunartilfinningum sínum. Maslach taldi þetta vera orsök krónískra tilfinningalegra 

áreita (e. chronic emotional arousal) (Maslach, 1976).  

Samkvæmt Maslach og Leiter (1997) er kulnun alltaf líklegri til að eiga sér stað ef það 

er mikið misræmi milli eðlis starfs og eðlis manneskjunnar sem sinnir starfinu. Maslach lýsti 

því að til væru þrjár víddir kulnunar: örmögnun (e. exhaustion), bölsýni (e. cynicism) og 

árangursleysi (e. ineffectiveness). Þegar fólk finnur fyrir örmögnun líður því eins og það hafi 

farið fram úr sjálfu sér, bæði tilfinningalega og líkamlega, það er örmagna, þrotið og ófært um 

að slaka á og jafna sig. Það skortir orkuna til þess að horfast í augu við annað verkefni eða 

aðra manneskju. Örmögnun er fyrsta viðbragð streitu í starfi við kröfum eða stórbreytingum 

(Maslach og Leiter, 1997). Þegar fólk er bölsýnt tekur það upp kalda, fjarlæga afstöðu til 

starfsins og fólks í starfinu. Það dregur úr þátttöku í starfi og gefst jafnvel upp á hugsjónum 

sínum. Bölsýni er á vissan hátt tilraun til þess að verja sjálfan sig gegn örmögnun og 

vonbrigðum. Það vill frekar gera ráð fyrir því að hlutirnir muni ekki ganga upp heldur en að 

vera vongott. Þegar fólk finnur fyrir árangursleysi, finnur það fyrir misbresti og hvert einasta 

verkefni virðist yfirþyrmandi. Heimurinn virðist vinna gegn hverri einustu tilraun þess til að 

ná árangri og það litla sem það nær að afreka virðist ómerkilegt. Það missir trú á getu sinni til 

þess að gera eitthvað sem skiptir máli. Það missir trú á sjálfu sér og aðrir missa trú á þeim 

(Maslach og Leiter, 1997).   

Fyrir 40 árum síðan var kulnun aðaláhyggjuefni innan starfsgreina sem sáu um 

kennslu og umönnunarstörf, þ.e. heilbrigðisstarfsfólks og starfsfólks innan menntakerfis. Í 

þessum störfum er mikið um mannleg samskipti sem geta bæði verið tilfinningalega og 

líkamlega krefjandi og er þá mikil hætta á kulnun. Maslach og Leiter (1997) héldu því fram að 

mörg störf krefjist mikilla mannlegra samskipta, en fólki í stjórnunarstöðum hefur til dæmis 

fjölgað og er algengara að starfsmenn í fyrirtækjum þurfi að vinna saman frekar en hvort í 

sínu lagi.  

Rannsóknir hafa verið gerðar þar sem kulnun hefur verið skoðuð meðal starfsfólks. 

Niðurstöður hafa ekki alltaf sýnt það sama hvað varðar það hvort kynið upplifi meiri kulnun. 

Samkvæmt rannsókn Innstrand, Langballe, Falkum og Aasland (2011) upplifa konur kulnun í 

aðeins meiri mæli en karlar. Antoniou, Polychroni og Vlachakis (2006) komust að sömu 

niðurstöðu um að konur upplifðu kulnun í meiri mæli en karlar. Aftur á móti vildu Al-Youbi 

og Jan (2013) skoða tíðni kulnunar meðal barnalækna í Jeddah í Sádí-Arabíu. Alls tóku 130 

barnalæknar þátt og notast var við Maslach Burnout Inventory. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 

um þriðjungur barnalækna sýndu einkenni kulnunar og þar af sýndu karlar frekar einkenni 

heldur en konur.   
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Rannsóknir hafa einnig sýnt að það er munur eftir starfsgreinum. Sumar starfsgreinar 

eru viðkvæmari fyrir kulnun en aðrar og er því þörf á frekari rannsóknum til að bera 

nákvæmlega kennsl á þær starfsgreinar sem eru viðkvæmari (Innstrand o.fl., 2011). Meðal 

krabbameinslækna er kulnun til dæmis algeng (Demirci o.fl., 2010). Í rannsókn Bidlan og 

Sihag (2014) var kulnun skoðuð meðal starfsfólks á spítala þar sem þátttakendur voru 

hjúkrunarfræðingar, læknar og annað starfsfólk sem starfaði við öryggisgæslu, í apóteki, í 

afgreiðslu, við ræstingar og í mötuneyti. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að karlar sýndu frekar 

einkenni kulnunar en konur, þ.e. tilfinningalega örmögnun og hlutgerving persónuleikans (e. 

depersonalization). Hjúkrunarfræðingar upplifðu frekar einkenni kulnunar heldur en læknar 

og annað starfsfólk upplifði síst einkenni kulnunar. Það er greinilegt að starfsfólk 

heilbrigðisstétta upplifa kulnun í starfi en rannsóknum ber ekki saman hvað varðar hvort 

annað kynið upplifi frekar kulnun en hitt. Í íslenskri rannsókn eftir Höllu Ösp Hallsdóttur 

(2015) á kulnun leikskólakennara kom í ljós að töluvert mörg einkenni kulnunar fundust 

meðal þeirra. Einnig hafa verið gerðar rannsóknir á grunnskólakennurum og kulnun. 

Niðurstöður hafa sýnt að kennarar voru með einkenni kulnunnar eins og tilfinningalega 

örmögnun, hlutgerving persónuleikans og lítið um persónulegan árangur (Unterbrink o.fl., 

2007; Pishghadam, Adamson, Sadafian og Kan, 2014). Starfsmenn sem starfa á elliheimillum 

hafa líka sýnt einkenni kulnunnar (Kim o.fl., 2018; Kandelman, Mazars og Levy, 2018) sem 

og starfsmenn sem starfa með fötluðum (Lahana o.fl., 2017). 

 

Veikindafjarvistir 

Sálfélagslegir þættir lýsa samspili félagslegra, menningarlegra og umhverfisáhrifa á huga og 

hegðun. Sálfélaglegir þættir geta til dæmis verið félagslegar aðstæður, sambönd, vinnutími og 

breytingar á félaglegum hlutverkum og stöðum (APA dictionary of psychology online, E.d). 

Nokkrar rannsóknir hafa sýnt að vinnutengdir sálfélagslegir þættir geta aukið líkur á 

veikindaleyfi (Labriola o.fl., 2006; Hultin o.fl., 2011; Melchior, Niedhammer, Berkman og 

Goldberg, 2003; Rugulies o.fl., 2007). Vandamál í samskiptum við yfirmann eða 

samstarfsfélaga getur aukið líkur á því að starfsmaður taki sér veikindaleyfi. Starfsmenn geta 

einnig verið líklegri til þess að tilkynna sig veika þá daga sem þeir búast við streituvaldandi 

vinnudegi heldur en þegar þeir búast ekki við slíkum degi (Hultin o.fl., 2011). Starfsmenn 

hafa því notað veikindaleyfi til þess að takast á við þessa sálfélagslegu þætti eins og streitu, 

óánægju í starfi og vinnuálag (Van Rhenen, Van Dijk, Schaufeli og Blonk, 2008; Kristensen, 

1991). Með því að bæta sálfélagslega þætti í starfsumhverfinu gæti mögulega dregið úr 

veikindafjarvistum starfsmanna (Rugulies o.fl., 2007; Labriola o.fl., 2006). Það eru auknar 
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líkur eru á veikindum ef starfsmaður verður fyrir vinnutengdri streitu eða kulnun (Götz o.fl., 

2018; Toppinen-Tanner o.fl., 2005).  

 Hér á Íslandi vinnur starfsfólk sér inn rétt til launa í forföllum, hvort sem um er að 

ræða eigin veikindi, veikindi barna, vinnuslys eða atvinnusjúkdóm (Ísland.is, E.d). 

Veikindaréttur getur verið mismunandi eftir stéttarfélagi og kjarasamningum en samkvæmt 

lögum um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og til launa vegna sjúkdóms- og 

slysaforfalla (nr. 19/1979) er lágmarksréttur tveir dagar fyrir hvern unninn mánuð og eykst 

veikindarétturinn eftir því sem starfsmaður vinnur lengur hjá sama vinnuveitanda (Ísland.is, 

E.d).  

 Árið 2003 kom út bæklingurinn „Veikindafjarvistir á Norðurlöndum― þar sem Jensen 

o.fl. (2003) fjalla um aukningu veikindafjarvista, en talið er að hana megi rekja til geðrænna 

vandamála. Þar kemur fram að heilsufar fólks og þær kröfur sem fylgja vinnunni virðast hafa 

áhrif á veikindafjarvistir. Konur eru oftar frá vegna veikinda en karlar (Boxrud, 1990; Gross 

o.fl., 1994; Jensen o.fl., 2003; VIRK Starfsendurhæfingarsjóður, 2015) og eldra starfsfólk er 

lengur frá vinnu en yngra starfsfólk vegna veikinda (Donders, Bos, van der Velden, K. og van 

der Gulden, 2012; Jensen o.fl., 2003). Það er einnig munur milli starfa en hjá Jensen o.fl. 

(2003) kemur fram að árið 2001 hafi niðurstöður íslenskrar rannsóknar sýnt að bændur væru 

sá starfshópur sem væri síst frá vinnu vegna veikinda. Gunnar Guðmundsson og Kristinn 

Tómasson (2009) skoðuðu einnig heilsufar bænda og komust að sömu niðurstöðu, að íslenskir 

bændur væru síður fjarverandi vegna veikinda og tækju styttra veikindaleyfi.  

 Almennt er litið svo á að andleg vanlíðan og óþægindi í stoðkerfi, þ.e. vöðvum, liðum 

og sinum (Jensen o.fl., 2003) ásamt umgangspestum séu skýringar á langtímafjarvistum og 

veikindum starfsmanna (VIRK Starfsendurhæfingarsjóður, 2015). Stoðkerfisvandamál sem 

tengja má við vinnu kostar samfélagið mikla peninga á hverju ári í formi veikindafjarvista, 

minni framleiðni og aukins sjúkrakostnaðar (Vinnueftirlitið, 2018). Vinnuumhverfið getur 

einnig haft áhrif á fjarvistir, en það eru þættir eins og líkamlega erfið vinna (Mehlum, 2011), 

miklar kröfur í starfi, einhæf og endurtekin vinna og að hafa lítil áhrif á eigin vinnu (Jensen 

o.fl., 2003). Réttur búnaður, vinnuumhverfi, ánægja í starfi, óskýrt skipulag, streita, kvíði, 

tímapressa og álag eru allt áhrifaþættir stoðkerfisvandamála samkvæmt Vinnueftirlitinu 

(2018). Þessir áhrifaþættir geta leitt til vöðvaspennu, þreytu, verkja og jafnvel hræðslu. Oftast 

má rekja vinnutengd stoðkerfisvandamál til álagsþátta í vinnu og vinnuumhverfis 

starfsmanna. Algengustu stoðkerfisvandamálin koma fram í mjóbaki, höndum, úlnliðum eða 

jafnvel öxlum. Önnur vandamál geta verið höfuðverkur sem er til kominn vegna vöðvaspennu 

eða verkja í hálsi og herðum (Vinnueftirlitið, 2018). 
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Eins og fram hefur komið getur vinnutengd streita og kulnun haft áhrif á heilsu. Með 

þá vitneskju í huga settum við fram eftirfarandi rannsóknarspurningu: „Á hvaða hátt hefur 

líðan í lok vinnudags áhrif á veikindi og svefn starfsfólks?― 

 

Aðferð 

Í þessari rannsókn voru notuð fyrirliggjandi gögn úr einu sveitarfélagi frá árinu 2016 

úr langtímarannsókninni Heilsa og vellíðan á vinnustað meðal starfsfólks íslenskra 

sveitarfélaga. Þessi gögn voru notuð til þess að skoða líðan í lok vinnudags, veikindi, 

líkamleg og andleg einkenni ásamt svefni út frá kyni, aldri og vinnustað.  

 

Þátttakendur og framkvæmd 

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

þátttakendur í rannsókninni. Tölvupóstur var sendur á 1566 starfmenn haustið 2016 og 

samþykktu þeir þátttöku með því að smella á meðfylgjandi tengil sem opnaði 

spurningalistann. Þátttakendur voru upplýstir í tölvupóstinum um að þeim væri frjálst að 

hafna þátttöku í rannsókninni án útskýringa og einnig gátu þátttakendur sleppt því að svara 

einstökum spurningum. Eftir þrjár ítrekanir höfðu borist 1099 svör við spurningalistanum og 

svarhlutfall því 70,2%. 

 

Mælitæki 

Spurningalistinn samanstendur af spurningum sem notaðar hafa verið í öðrum rannsóknum á 

heilsu, líðan og starfstengdum viðhorfum starfsfólks. Í þessari rannsókn verður fjallað um 

niðurstöður spurninga um líðan í lok vinnudags, veikindi, líkamleg og andleg einkenni og 

svefn. Gögnin voru einnig greind eftir kyni (karl/kona), aldri (30 ára eða yngri/31-40 ára/41-

50 ára/51-60 árs eða eldri) og vinnustað (ráðhús/grunnskóli/leikskóli/elliheimilli og sambýli, 

og aðrir vinnustaðir). 

Stress var mælt með einni spurningu: „Hefur þér oft eða sjaldan fundist þú vera 

stressaður í lok vinnudags síðastliðna mánuði?―. Gefnir voru fimm svarmöguleikar; „Mjög 

oft―, „Frekar oft―, „Hvorki oft né sjaldan―, „Frekar sjaldan―, „Mjög sjaldan― og við gáfum 

okkur að bilið væri jafnt. Spurningin var kóðuð á þann hátt að mjög oft fékk gildið fimm og 

mjög sjaldan gildið einn sem þýðir að því hærra sem meðaltalið var því oftar upplifði 

starfsmaður sig stressaðan í lok vinnudags. 

 Úrvinda var mælt með einni spurningu: Gefnir voru fimm svarmöguleikar; „Hefur þér 

oft eða sjaldan fundist þú vera úrvinda í lok vinnudags síðastliðna mánuði?―. „Mjög oft―, 
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„Frekar oft―, „Hvorki oft né sjaldan―, „Frekar sjaldan―, „Mjög sjaldan― og við gáfum okkur 

að bilið væri jafnt. Spurningin var kóðuð á þann hátt að „mjög oft― fékk gildið fimm og „mjög 

sjaldan― gildið einn sem þýðir að því hærra sem meðaltalið var því oftar upplifði starfsmaður 

sig úrvinda í lok vinnudags.  

Veikindi voru mæld með fimm spurningum; (1) „Hve marga daga, ef einhverja, hefur 

þú verið frá vinnu vegna veikinda síðasta mánuðinn?―. Gefnir voru fimm svarmöguleikar við 

þessari spurningu; „Engan―, „Einn dag―, „2-3 daga―, „4-5 daga―, „Fleiri en fimm daga―. (2) 

―Hve marga daga―, „ef einhverja hefur þú verið frá vinnu vegna veikinda á síðastu 12 

mánuðum?― Gefnir voru sjö svarmöguleikar við þessari spurningu; „engan―, „1-7 daga―, „8-

14 daga―, „3-4 vikur―, „1-2 mánuði―, „3-4 mánuði―, „Meira en fjóra mánuði―. (3) „Hefurðu 

mætt veikur í vinnu vegna álags á síðustu 12 mánuðum?― Gefnir voru fimm svarmöguleikar: 

„Aldrei―, „1-3 sinnum―, „4-6 sinnum―, „7-11 sinnum―, „12 sinnum eða oftar―. 

Svarmöguleikarnir voru kóðaðir á þann hátt að „1-3 sinnum―, „4-6 sinnum―, „7-11 sinnum―, 

„12 sinnum eða oftar― voru kóðaðir sem „Já― og „Aldrei―  var kóðað sem „Nei―. (4) „Á 

mínum vinnustað er meiri hætta á að veikjast vegna umgangspesta en almennt á 

vinnustöðum―. Gefnir voru fimm svarmöguleikar við fullyrðingunni; „Mjög ósammála―, 

„Frekar ósammála―, „hvorki ósammála né sammála―, „Frekar sammála―, „Mjög sammála―, 

við gáfum okkur að bilið væri jafnt. (5) „Hefur þú leitað til læknis vegna veikinda/heilsubrests 

sem þú rekur til aðstæðna í vinnunni síðastliðna 12 mánuði?―. Gefnir voru tveir 

svarmöguleikar „já― eða „nei―. 

 Líkamleg  og andleg einkenni voru mæld með spurningunni „Hefur eitthvað af 

eftirfarandi einkennum truflað daglegt líf þitt?―. Fjórtán atriði voru gefin upp: „Þrekleysi―, 

„vöðvabólga―, „verkir í baki―, „tíðir höfuðverkir―, „verkir í kvið―, „andþyngsli―, 

„svefnerfiðleikar―, „þungar áhyggjur―, „kvíði―, „depurð―, „hjartasláttartruflanir―, „hækkaður 

blóðþrýstingur―, „ristilkramp og kvef. Gefnir voru fjórir svarmöguleikar við þessum atriðum; 

„Já, síðastliðinn mánuð―, „Já, síðastliðna 3 mánuði―, „Já, síðastliðna 6 mánuði―, „Nei, 

aldrei―. Svarmöguleikarnir voru kóðaðir á þann hátt að „Já, síðastliðinn mánuð―, „Já, 

síðastliðna 3 mánuði―, „Já, síðastliðna 6 mánuði― voru kóðaðir saman í einn svarmöguleika 

„Já― og „Nei, aldrei― var kóðað sem „Nei―. 

Svefn var mældur með fimm spurningum; (1) „Hversu margar klukkustundir sefur þú 

að jafnaði á nóttu?―. Þar voru átta svarmöguleikar gefnir; „Minna en 5 klukkustundir―, „Um 5 

klukkustundir―, „Um 6 klukkustundir―, „Um 7 klukkustundir―, „Um 8 klukkustundir―, „Um 9 

klukkustundir―, „Um 10 klukkustundir―, „Meira en 10 klukkustundir―. (2) „Áttu erfitt með að 

sofna?―, (3) „Verið útsofinn eftir nætursvefn―, (4) „Vaknað nokkrum sinnum á nóttu―, (5) 
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„Vaknað eftir að hafa fest svefn og átt erfitt með að sofna aftur―. Svarmöguleikarnir við 

spurningum 2-4 voru; „Aldrei―, „Sjaldan―, „Stundum―, „Oft―, „Alltaf/á hverri nóttu. 

  

Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræðiforritið SPSS Statistics var notað við úrvinnslu gagnanna. Niðurstöður eru settar fram 

sem fjöldatölur og hlutföll, í myndum og töflum. Til þess að skoða lýsandi upplýsingar 

þátttakenda voru notaðar krosstöflur. T-próf var notað til að skoða hvort munur væri á kyni út 

frá því að upplifa sig stressaðan, upplifa sig úrvinda og svefni en þar var gert ráð fyrir að það 

væri jafnt á milli bila á kvarðanum. Dreifigreining var notuð til að skoða hvort munur væri á 

aldri og vinnustað út frá því að upplifa sig stressaðan, upplifa sig úrvinda, hættu á að veikjast 

vegna umgangspesta og svefni. Eftiráprófið Tukey HSD var notað til að sjá hver munurinn 

væri á milli hópanna. Kí-kvaðrat próf var notað til þess að skoða veikindi ásamt líkamlegum 

og andlegum einkennum út frá kyni, aldri og vinnustað. Fylgni var reiknuð með Spearman 

fylgnistuðli til þess að skoða tengsl milli þess að upplifa sig stressaðan og úrvinda í lok 

vinnudags og veikinda, líkamlegra einkenna, andlegra einkenna og svefns. Stuðst var við 

skilgreiningu Cohens (1988, bls. 79–81) til að meta hvort um veik (0,10–0,29), miðlungs- 

(0,30–0,49) eða sterk tengsl (0,50-1,0) væri að ræða. Öryggismörk voru 95% (alfa 0,05).  

 

        Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður spurninga sem tengjast því að vera úrvinda og 

stressaður í lok vinnudags, veikindafjarvistum, líkamlegum og andlegum einkennum og 

svefni út frá kyni, aldri og vinnustað. Leitast var við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu „Á hvaða hátt hefur líðan í lok vinnudags áhrif á veikindi og svefn 

starfsfólks?― 

 

Lýðfræðilegar upplýsingar  

Alls svöruðu 1099 starfsmenn könnuninni að hluta til eða öllu leyti. Tafla 1 sýnir hlutfall 

þátttakenda eftir kyni, aldri og vinnustað. Konur voru í miklum meirihluta svarenda eða 

77,3%. Alls voru 25 þátttakendur sem svöruðu ekki spurningunni um kynferði. Þegar skoðað 

var hvernig aldurhóparnir dreifðust var 41-50 ára stærsti hópurinn, eða 313 þátttakendur og 

29,4%. Minnsti aldurshópurinn var 61 árs eða eldri, eða 115 þátttakendur og 10,8%. Alls voru 

19 þátttakendur sem svöruðu ekki spurningunni um aldur. Einnig var skoðað hvernig 

starfsmenn dreifðust eftir vinnustöðum. Flestir störfuðu á elliheimilum og sambýlum eða 365 
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þátttakendur og 34,1%. Fæstir störfuðu á öðrum vinnustöðum, eða 84 þáttakendur og 7,8%. 

Alls voru 3 sem svöruðu ekki spurningunni um vinnustaði. 

Tafla 1. 

Lýðfræðilegar upplýsingar þátttakenda 

  

  Karl 

 

Kona  Allir 

 Fjöldi %  Fjöldi %  Fjöldi  % 

Hlutfall þátttakenda 225 20,5%  849 77,3%  1074  100% 

          

Aldur           

30 ára eða yngri  39 25%  117 75,0%  156  100% 

31-40 ára 50 24,4%  155 75,6%  205  100% 

41-50 ára 53 16,9%  260 83,1%  313  100% 

51-60 ára 51 18,5%  225 81,5%  276  100% 

61 árs eða eldri  28 24,3%  87 75,7%  115  100% 

  

 

  

  

    

Vinnustaður 

 

  

  

    

Ráðhús 49 41,9%  68 58,1%  117  100% 

Grunnskóli 58 17,8%  267 82,2%  325  100% 

Leikskóli 3 1,7%  177 98,3%  180  100% 

Elliheimili og sambýli 70 19,2%  295 80,8%  365  100% 

Aðrir vinnustaðir 42 50,0%  42 50,0%  84  100% 

 

 Mynd 1 sýnir hvernig kynjaskiptingin var út frá vinnustað. Eins og hefur komið fram 

voru konur í miklum meirihluta og var marktækur munur á kyni eftir vinnustað (χ2 
(4, 

1071)=117,6; p<0,05). Þegar horft var hlutfallslega á kyn út frá vinnustað voru karlar 20,7% og 

konur 79,3%. Af öllum konum störfuðu flestar á elliheimillum og sambýlum eða 27,5% og 

fæstar á öðrum vinnustöðum eða 3,9%. Eins og konur störfuðu flestir karlar á elliheimillum 

og sambýlum eða 6,5% en fæstir störfuðu á leikskólum eða 0,3%. Þegar litið var á fjölda 

starfsmanna á vinnustöðum út frá kyni kom fram að konur voru í miklum meiri hluta í 

grunnskólum, leikskólum og eilliheimilum og sambýlum.  
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Mynd 1. Kynjaskipting eftir vinnustað 

 

 Mynd 2 sýnir hvernig aldursdreifingin var eftir vinnustað. Flestir á aldrinum 30 ára 

eða yngri störfuðu á elliheimilum og sambýlum eða 7,4%. Það sama á við aldurshópanna 31-

40 ára eða 7%, 51-60 ára eða 8,5% og 61 árs og eldri eða 4,5%. Eini hópurinn þar sem flestir 

störfuðu ekki á elliheimilum og sambýlum var aldurshópnum 41-50 ára en þar störfuðu flestir 

í grunnskólum eða 11,1%. Aldursdreifing var nokkuð jöfn fyrir þá sem störfuðu á 

elliheimilum og sambýlum og öðrum vinnustöðum. 
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Mynd 2. Aldursdreifing eftir vinnustað 

 

Stress í lok vinnudags 

Stress var skoðað út frá spurningunni „Hefur þér oft eða sjaldan fundist þú vera stressaður í 

lok vinnudags síðastliðna mánuði―. Hlutföll starfsmanna svöruðu spurningunni á eftirfarandi 

hátt: Mjög sjaldan (20,1%), frekar sjaldan (25,7%), hvorki oft né sjaldan (27,1%), frekar oft 

(19,8%) og mjög oft (7,3%). Niðurstöðurnar leiddu í ljós að það var ekki marktækur munur á 

svörum karla annars vegar (M=2,55; sf=1,20) og kvenna hins vegar (M=2,70; sf=1,21) 

(t(1026)=-1,72; p>0,05). Þetta gefur til kynna að ekki sé kynjamunur á því hversu oft 

starfsmenn upplifðu sig stressaða í lok vinnudags. Mynd 3 sýnir hversu oft svarendur upplifðu 

sig stressaða í lok vinnudags síðastliðna mánuði út frá kyni.  
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Mynd 3. Hefur þér oft eða sjaldan fundist þú vera stressaður í lok vinnudags síðastliðna 

mánuði? 

 

 Tafla 2 sýnir hlutfallsdreifingu á því hversu oft starfsmenn upplifðu sig stressaða í lok 

vinnudags síðastliðna mánuði út frá aldri og vinnustað. Niðurstöðurnar sýndu að aldur hefur 

áhrif á það hversu oft starfsmenn voru stressaðir í lok vinnudags síðastliðna mánuði 

(F(4,1035)=4,51; p<0,05). Svarendur í yngsta aldurshópnum upplifðu sig síður stressaða í lok 

vinnudags (M=2,54; sf=1,20) samanborið við 41-50 ára aldurshópinn (M=2,90; sf=1,25). 

Svarendur í aldurshópunum 51-60 ára (M=2,60; sf=1,16) og 61 árs eða eldri (M=2,38; 

sf=1,06) voru á sama máli og yngsti aldurshópurinn þar sem hann upplifði sig síður stressaðan 

í lok vinnudags í samanburði við 41-50 ára aldurshópinn. Þetta bendir til þess að 

aldurshópurinn 41-50 ára virðist upplifa sig oftar stressaðan í lok vinnudags heldur en hinir 

aldurshóparnir. Aldurshópurinn sem var sjaldnast stressaður í lok vinnudags voru starfsmenn 

á aldrinum 61 árs eða eldri. Starfsmenn grunnskóla upplifðu sig oftast stressaða í lok 

vinnudags en 10,3% svöruðu að þeim fannst þeir upplifa sig oft stressaða. Starfsmenn 

elliheimila og sambýla upplifðu sig sjaldnast stressaða í lok vinnudags eða 28,3%. Það er 

greinilegt að starfsmenn upplifa sig mis stressaða enda var marktækur munur á að upplifa sig 

stressaðan í lok vinnudags út frá vinnustað (F(4,1050)=15,53; p<0,05). Starfsmenn grunnskóla 

(M=3,01; sf=1,17) upplifðu sig oftar stressaða í lok vinnudags heldur en starfsmenn ráðhúss 

(M=2,55; sf=1,16) og elliheimila og sambýla (M=2,34; sf=1,15). Svipaða sögu má segja um 

starfsmenn leikskóla (M=2,88; sf=1,18) en sá hópur fann oftar fyrir stressi í lok vinnudags 

heldur en starfsmenn elliheimila og sambýla (M=2,34; sf=1,15). Út frá þessu má ætla að 

starfsmenn grunnskóla og leikskóla upplifi oftar stress í lok vinnudags miðað við hina 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Karl

Kona

Hlutfallstölur 

K
y

n
 

Mjög sjaldan

Frekar sjaldan

Hvorki oft né sjaldan

Frekar oft

Mjög oft
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vinnustaðina. 

 

Tafla 2. 

Hefur þér oft eða sjaldan fundist þú vera stressaður í lok vinnudags 

síðastliðna mánuði? 

  

Mjög 

sjaldan 

Frekar 

sjaldan 

Hvorki oft 

né sjaldan 

Frekar 

oft 

Mjög 

oft 

 

Samtals 

Heildarfjöldi 20,1% 25,7% 27,1% 19,8% 7,3% 100% 

       

Aldur       
 

30 ára eða 

yngri 
23,6% 28,5% 24,3% 17,4% 6,3% 

 

100% 

31-40 ára 21,5% 24,0% 25,0% 22,5% 7,0% 100% 

41-50 ára 17,0% 22,8% 27,0% 21,9% 11,3% 100% 

51-60 ára 21,4% 25,8% 28,8% 19,2% 4,8% 100% 

61 ára eða 

eldri 
21,8% 36,4% 27,3% 10,9% 3,6% 

100% 

        

Vinnustaður       

Ráðhús 19,8% 31,0% 24,1% 19,8% 5,2% 100% 

Grunnskóli 11,9% 21,9% 29,5% 26,3% 10,3% 100% 

Leikskóli 15,2% 21,1% 32,7% 22,2% 8,8% 100% 

Elliheimili og 

sambýli 
28,3% 31,3% 23,5% 12,2% 4,7% 

100% 

Aðrir 

vinnustaðir 
26,2% 19,0% 26,2% 21,4% 7,1% 

100% 

 

Úrvinda í lok vinnudags 

Tafla 3 sýnir hlutfallsdreifingu svarenda fyrir spurninguna „Hefur þér oft eða sjaldan fundist 

þú vera úrvinda í lok vinnudags síðastliðna mánuði?―. Starfsmenn svöruðu spurningunni með 

eftirfarandi hætti: Mjög sjaldan (17,3%), frekar sjaldan (24,6%), hvorki oft né sjaldan 

(20,9%), frekar oft (23,6%) og mjög oft (13,5%). Það kom í ljós að ekki var marktækur munur 

á svörum karla (M=2,79; sf=1,30) og kvenna (M=2,93; sf=1,31) (t(1028)=-1,43; p>0,05). Það 

gefur til kynna að ekki var kynjamunur á því hversu oft starfsmenn upplifðu sig úrvinda í lok 

vinnudags síðastliðna mánuði. Niðurstöðurnar sýndu hins vegar að aldur hafði áhrif á það 

hversu oft úrvinda starfsmenn voru í lok vinnudags síðastliðna mánuði (F(4, 1036)=5,24; 

p<0,05). Þar voru starfsmenn á aldrinum 31-40 ára (M=3,04; sf=1,30) oftar úrvinda í lok 

vinnudags samanborið við elstu starfsmennina (M=2,6; sf=1,29) en þeir voru sjaldnast 



LÍÐAN Í LOK VINNUDAGS   22 

úrvinda. Starfsmenn grunnskóla (M=3,32; sf=1,24) og leikskóla (M=3,21; sf=1,26) upplifðu 

sig oftast úrvinda í lok vinnudags samanborið við ráðhús (M=2,53; sf=1,19) elliheimili og 

sambýli (M=2,60; sf=1,29) og aðra vinnustaði (M=2,60; sf=1,30) sem upplifðu sig sjaldnast 

úrvinda enda var marktækur munur (F(4,1052)=20,07; p<0,05).   

 

Tafla 3. 

Hefur þér oft eða sjaldan fundist þú vera úrvinda í lok vinnudags síðastliðna 

mánuði? 

  

Mjög 

sjaldan 

Frekar 

sjaldan 

Hvorki oft 

né sjaldan 

Frekar 

oft 

Mjög 

oft 

 

Samtals 

Heildarfjöldi 17,3% 24,6% 20,9% 23,6% 13,5% 100% 

       

Kyn       

Karlar 20,9% 24,2% 20,5% 24,2% 10,2% 100% 

Konur 16,8% 25,2% 20,7% 22,8% 14,5% 100% 

       

Aldur        

30 ára eða 

yngri 
9,7% 29,9% 24,3% 25,0% 11,1% 

 

100% 

31-40 ára 13,6% 26,6% 17,1% 27,6% 15,1% 100% 

41-50 ára 17,1% 23,9% 20,0% 21,9% 17,1% 100% 

51-60 ára 22,1% 22,1% 22,1% 23,5% 10,3% 100% 

61 ára eða 

eldri 
25,0% 25,9% 23,2% 16,1% 9,8% 

100% 

        

Vinnustaður       

Ráðhús 23,5% 28,7% 25,2% 16,5% 6,1% 100% 

Grunnskóli 10,0% 17,1% 23,4% 30,2% 19,3% 100% 

Leikskóli 10,5% 22,8% 18,7% 31,0% 17,0% 100% 

Elliheimili og 

sambýli 
23,5% 30,1% 18,8% 17,7% 9,9% 

100% 

Aðrir 

vinnustaðir 
25,0% 28,6% 19,0% 17,9% 9,5% 

100% 
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Veikindafjarvistir 

Þegar spurt var um: Hve marga daga, ef einhverja, hefur þú verið frá vinnu vegna veikinda 

síðasta mánuðinn svöruðu 66,4% engan, 13,9% einn dag, 11,9% 2-3 dagar, 2,6% 4-5 daga og 

5,2% fleiri en fimm daga. Næst var spurt um: Hve marga daga, ef einhverja, hefur þú verið 

frá vinnu vegna veikinda á síðustu 12 mánuðum og svöruðu 16,5% engan, 62,4% 1-7 daga, 

10,8% 8-14 daga, 3,7% 3-4 vikur, 3,6% 1-2 mánuði, 1,5% 3-4 mánuði og 1,5% meira en fjóra 

mánuði. Tafla 4 sýnir skiptingu veikindadaga síðasta mánuðinn og síðustu tólf mánuði. Um 

66,4% svarenda höfðu aldrei tekið veikindadag síðasta mánuðinn en þegar er horft til síðustu 

tólf mánaða má sjá að rúm 16,5% hafði aldrei tekið veikindadag á því tímabili. Algengast var 

að hafa verið frá í einn dag vegna veikinda síðastliðinn mánuð eða 14% og rúm 12% tvo til 

þrjá daga. Þetta átti við um bæði konur og karla enda kom ekki fram marktækur munur á 

fjölda veikindadaga síðasta mánuðinn eftir kynferði (χ2 
(4, 1029)=3,45; p>0,05). Horft til síðustu 

tólf mánuða þá má sjá að algengast var að svarendur hefðu verið 1-7 daga frá vinnu vegna 

veikinda eða í rúm 61,2% tilvika. Bæði átti þetta við um konur og karla en ekki var 

marktækur munur á fjölda veikindadaga síðustu tólf mánuði eftir kynferði (χ2
(6, 1031)=5,79; 

p>0,05). 
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 Á töflu 5 sést hvernig veikindadagar síðasta mánuðinn og á töflu 6 fyrir síðustu 12 

mánuði dreifast út frá aldri. Það var munur á veikindadögum síðasta mánuðinn út frá aldri 

(χ2
(16, 1037)=46,75; p<0,05). Í aldurshópnum 61 árs eða eldri voru flestir ekki með neinn 

veikindadag eða 70,3%. Sá aldurshópur þar sem flestir voru með einn dag í veikindi var 

aldurshópurinn 31 árs eða yngri (25%). Einnig var þessi hópur sá sem var með flesta; fjóra til 

fimm veikindadaga (4,9%) og fleiri en fimm daga (7,6%). Algengast var meðal aldurshópsins 

31-40 ára að hafa verið frá vinnu í tvo til þrjá daga eða 17%. Þegar litið var á fjölda 

veikindadaga síðustu 12 mánuði var einnig marktækur munur (χ2
(24, 1039)=55,68; p<0,05). Um 

16,6% starfsmanna sögðust aldrei hafa verið með veikindadag síðustu 12 mánuði en algengast 

var hjá aldurshópnum 61 árs eða eldri að hafa ekki verið með veikindadag. Algengast var að 

aldurshópurinn 31-40 ára væri með einn til sjö daga í veikindi eða 67,3%. Aldurshópurinn 61 

árs eða eldri var sá hópur sem var oftast með meiri en fjóra mánuði í veikindi eða 4,5%. 
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Út frá töflu 7 og 8 má sjá hvernig veikindadagar síðasta mánuðinn og síðustu 12 

mánuði dreifast út frá vinnustað. Þar sést að síðasta mánuðinn voru veikindadagar 

hlutfallslega jafnir út frá vinnustað enda var ekki marktækur munur milli vinnustaðar og 

veikindadaga (χ2
(16, 1051)=24,13; p>0,05). Hins vegar þegar litið var á fjölda veikindadaga út frá 

síðustu 12 mánuðum var marktækur munur milli vinnustaðar og veikindadaga (χ2
(24, 

1053)=46,66; p<0,05). Það var frekar jafnt á milli þeirra sem svöruðu að þeir hefðu ekki tekið 

veikindadag og stóð enginn vinnustaður upp úr. Um 68,8% starfsmanna sem störfuðu í 

grunnskóla sögðust hafa verið veikir 1-7 daga á síðustu 12 mánuðum og þeir starfsmenn sem 

störfuðu í ráðhúsi og á öðrum vinnustöðum voru með svipuð hlutföll. Starfsmenn leikskóla 

var sá hópur þar sem flestir sögðust hafa tekið 8-14 veikindadaga á síðustu 12 mánuðum eða 

16,3%. Auk þess komu starfsmenn elliheimila og sambýla þar á eftir með 11,1%. Samkvæmt 

hlutfallstölum tóku starfsmenn elliheimila og sambýla flesta veikindadaga af öllum 

vinnustöðunum en ekki langt á eftir komu aðrir vinnustaðir ásamt leikskólum. Það má því 

segja að starfsmenn elliheimila og sambýla séu líklegri til að verða veikir og taka fleiri 

veikindadaga heldur en aðrir.  
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Kannað var hvort munur væri á því að starfsmaður mætti veikur í vinnu vegna álags 

síðastu 12 mánuði út frá kyni, aldri og vinnustað. Tafla 9 sýnir hvernig starfsmenn svöruðu. 

Alls sögðust 56% svarenda að þeir hefðu mætt veikir í vinnu vegna álags og 44% sögðust 

ekki hafa mætt veikir í vinnu vegna álags. Hlutfall karla sem mættu veikir í vinnu vegna álags 

var 50% og var hlutfall kvenna 57,1%. Ekki var marktækur munur á milli kynja á að hafa 

mætt veikur í vinnu vegna álags síðustu 12 mánuði (χ2
(1, 1021)=3,44; p>0,05). Litið var á hvort 

munur væri eftir aldri og að hafa mætt veikur í vinnu vegna álags síðustu 12 mánuði og kom 

fram marktækur munur (χ2
(4, 1029)=15,93; p<0,05). Starfsmenn í aldurshópnum 41-50 ára 

mættu oftar veikir í vinnu vegna álags eða 59,9% heldur en aðrir aldurshópar. Flestir sem 

sögðust ekki hafa mætt veikir í vinnu vegna álags voru starfsmenn sem tilheyrðu 

aldurshópunum 61 árs eða eldri (60,7%).  Flestir starfsmenn elliheimila og sambýla sögðust 

ekki hafa mætt veikir í vinnu vegna álags eða 49,7%. Þegar horft var út frá vinnustað kom í 

ljós marktækur munur milli vinnustaða og hvort starfsmenn hefðu mætt veikir í vinnu vegna 

álags síðustu 12 mánuði (χ2
(4, 1041)=13,18; p<0,05). Starfsmenn grunnskóla (62,9%) og 

leikskóla (60%) svöruðu oftast að þeir hefðu mætt veikir í vinnu vegna álags. Það er greinilegt 

að kyn hefur ekki áhrif á að mæta veikur í vinnu vegna álags en aldur og vinnustaður virðist 

hafa áhrif þar sem 41-50 ára og starfsmenn grunnskóla sögðust hafa mætt veikir í vinnu vegna 

álags síðustu 12 mánuði.  
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 Athugað var hvort munur væri á því að hafa leitað til læknis vegna 

veikinda/heilsubrests sem rekja má til aðstæðna í vinnunni síðastliðna 12 mánuði út frá kyni, 

aldri og vinnustað. Það sést út frá töflu 10 hvernig starfsmenn svöruðu. Alls svöruðu 19,6% 

svarenda að þeir hefðu leitað til læknis og 80,4% sögðust ekki hafa gert það. Alls sögðust 

17,4% karla að þeir hefðu leitað til læknis og 20,3% kvenna. Í ljós kom að ekki var 

marktækur munur milli karla og kvenna sem höfðu leitað til læknis vegna 

veikinda/heilsubrests sem rekja mætti til aðstæðna í vinnunni síðastliðna 12 mánuði (χ2
(1, 

1024)=0,94; p>0,05). Sá aldurshópur sem leitaði oftast til læknis var aldurshópurinn 41-50 ára 

eða 21,6%. Sá hópur sem leitaði síst til læknis var aldurshópurinn 31-40 ára eða 81,9%. Ekki 

var heldur marktækur munur milli aldurs og að hafa leitað til læknis vegna 

veikinda/heilsubrests sem rekja mætti til aðstæðna í vinnunni síðastliðna 12 mánuði (χ2
(4, 

1033)=1,41; p>0,05). Algengast var að starfsmenn leikskóla leituðu til læknis eða 22,2% og 

starfsmenn ráðhúss leituðu síður til læknis (87,8%). Auk þess sem það var ekki marktækur 

munur á milli vinnustaða meðal þeirra sem hafa leitað til læknis vegna veikinda/heilsubrests 

sem rekja mætti til aðstæðna í vinnunni síðastliðna 12 mánuði (χ2
(4, 1044)=5,49; p>0,05). Þetta 

gefur til kynna að ekki sé munur eftir kyni, aldri og vinnustað og að hafa leitað til læknis 

vegna veikinda/heilsubrests sem rekja mætti til aðstæðna í vinnunni síðastliðna 12 mánuði.  
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 Áhugi var fyrir því að kanna hvernig starfsmenn upplifðu hættu á að veikjast vegna 

umgangspesta út frá eigin vinnustað en almennt á vinnustöðum. Út frá töflu 11 er hægt að sjá 

hvernig starfsmenn svöruðu. Svarhlutföll starfsmanna voru eftirfarandi: Mjög ósammála 

(17,2%), fremur ósammála (15,2%), hvorki ósammála né sammála (26,1%), fremur sammála 

(26,9%) og mjög sammála (14,6%). Það kom í ljós að ekki var munur á kyni og að upplifa 

hættu á að veikjast vegna umgangspesta út frá eigin vinnustað en almennt á vinnustöðum 

(t(1028)=-0,48; p>0,05). Karlar (26,2%) og konur (27,2%) voru fremur sammála. Þegar skoðað 

var út frá aldri sýndu niðurstöðurnar mun milli aldurs og að upplifa hættu á að veikjast vegna 

umgangspesta út frá eigin vinnustað en almennt á vinnustöðum (F(4,1036)=6,88; p<0,05). Það 

var yngsti aldurshópurinn (M=3,51; sf=1,22) sem taldi sig vera í meiri hættu á að veikjast 

vegna umgangspesta samanborið við 31-40 ára (M=3,05; sf=1,33), 41-50 ára (M=3,09; 

sf=1,27), 51-60 ára (M=2,89; sf=1,34) og 60 ára og eldri (M=2,79; sf=1,14). Það var 

marktækur munur milli vinnustaðar og þess að upplifa sig vera í meiri hættu á að vekjast 

vegna umgangspesta almennt á vinnustöðum (F(4,1051)=42,44; p<0,05). Starfsmenn leikskóla 

(M=3,79; sf=1,13) töldu meiri hættu á að veikjast vegna umgangspesta á sínum vinnustað 

heldur en almennt á vinnustöðum. Starfsmenn ráðhúss (M=2,02; sf=1,13) töldu sig vera í 

minni hættu á að veikjast vegna umgangspesta á sínum vinnustað. Starfsmenn grunnskóla 

(M=3,29; sf=1,21) fannst meiri hætta á að veikjast á sínum vinnustað heldur en starfsmönnum 

ráðhúss og elliheimila og sambýla (M=2,88; sf=1,25) en minni hætta heldur en starfsmenn 

leikskóla. Starfsmenn elliheimila og sambýla töldu meiri hætta á að veikjast heldur en 

starfsmönnum ráðhúss en minni hætta en starfsmönnum grunnskóla og leikskóla. Starfsmenn 

annarra vinnustaða (M=2,96; sf=1,26) töldu meiri hætta á að veikjast á sínum vinnustað 

heldur en starfsmenn ráðhúss en minni hætta en starfsmenn leikskóla töldu.  
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Líkamleg einkenni  

Spurt var hvort eitthvað af eftirfarandi einkennum hefðu truflað daglegt líf starfsmanna 

þrekleysi, vöðvabólga, verkir í baki/herðum, tíðir höfuðverkir, verkir í kvið, andþyngsli, 

svefnerfiðleikar, þungar áhyggjur, kvíði, depurð, hjartsláttartruflanir, hækkaður 

blóðþrýstingur, ristilkrampi og kvef. Áhugi var fyrir því að skoða hvort líkamleg og andleg 

einkenni væru mismunandi eftir kyni, aldri og vinnustað. Tafla 12 sýnir hversu margir 

svöruðu „Já― og hversu margir svöruðu „Nei― við upplifun á líkamlegum og andlegum 

einkennum.  

  

 Tafla 13 sýnir tíðni og hlutfallsdreifingu andlegra og líkamlegra einkenna eftir kyni. 

Algengast var meðal beggja kynja að finna fyrir vekjum í baki. Þar á eftir var það að finna 

fyrir vöðvabólgu en það var hjá bæði körlum og konum. Þegar skoðað var frekar hvort og 

hver munurinn væri meðal kynja kom í ljós að konur upplifðu frekar líkamleg einkenni eins 

og þrekleysi (χ
2

(1, 963)=21,92; p<0,05), vöðvabólgu (χ
2

(1, 976)=39,42; p<0,05), verki í baki (χ
2

(1, 

980)=7,91; p<0,05), tíða höfuðverki (χ
2

(1, 961)=13,38; p<0,05), svefnerfiðleika (χ
2

(1, 975=6,23; 

p<0,05), hjartsláttartruflanir (χ
2

(1, 943)=4,54; p<0,05) ristilkrampa (χ
2

(1, 942)=4,52; p<0,05) og 

andleg einkenni eins og þungar áhyggjur (χ
2

(1, 950)=3,89; p<0,05) heldur en karlar. Ekki var 

munur milli kynja og einkenna eins og verkja í kviði (χ
2

(1, 947)=0,98; p>0,05), andþyngsla (χ
2

(1, 
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948)=2,15; p>0,05), kvíða (χ
2

(1, 964)=0,70; p>0,05), depurðar (χ
2

(1, 955)=0,45; p>0,05), hækkaðs 

blóðþrýstings (χ
2

(1, 953)=0,10; p>0,05) og kvefs (χ
2

(1,965)=0,002; p>0,05).  

 

 Tafla 14 sýnir líkamleg og andleg einkenni út frá aldri. Í yngsta aldurshópnum var 

algengast að finna fyrir vöðvabólgu en meðal hinna aldurshópanna var algengast að finna fyrir 

verkjum í baki. Þegar athugað var hvort það væri munur eftir aldri og að upplifa líkamleg og 

andleg einkenni kom fram marktækur munur á milli þrekleysis (χ
2

(4, 973)=10,38; p<0,05), 

vöðvabólgu (χ
2

(4, 987)=27,59; p<0,05), tíðra höfuðverkja (χ
2

(4, 972)=38,23; p<0,05), verkja í 

kviði (χ
2

(4, 958)=12,84; p<0,05), þungra áhyggja (χ
2

(4, 961)=15,41; p<0,05), kvíða (χ
2

(4, 

975)=31,00; p<0,05), depurðar (χ
2

(4, 966)=19,68; p<0,05) hjartsláttartruflana (χ
2

(4, 954)=4,63; 

p>0,05), ristilkrampa (χ
2

(4, 953)=3,54; p>0,05) og kvefs (χ
2

(4, 977)=21,12; p<0,05). Þar var 

algengast að starfsmenn á aldrinum 41-50 ára upplifðu þau einkenni. Auk þess var marktækur 

munur á hækkaðuðum blóðþrýstingi (χ
2

(4, 964)=23,24; p<0,05) en það var algengast að 

starfsmenn á aldrinum 51-60 ára upplifðu það. Að öðru leiti var ekki munur á því að upplifa 

verki í baki (χ
2

(4, 991)=5,68; p>0,05), andþyngsli (χ
2

(4, 959)=8,30; p>0,05) og svefnerfiðleika 

(χ
2

(4, 985)=2,26; p>0,05). 
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 Tafla 15 sýnir tíðni og hlutfallsdreifingu upplifun starfsmanna á líkamlegum and 

andlegum einkennum út frá vinnustað. Meðal vinnustaða svöruðu flestir starfsmenn að þeir 

finndu fyrir verkjum í baki. Ekki marktækur munur á milli vinnustaða og eftirfarandi 

einkenna: Vöðvabólgu (χ
2

(4, 998)=4,31; p>0,05), tíðra höfuðverkja (χ
2

(4, 982)=5,84; p>0,05), 

verkja í kviði (χ
2

(4, 968)=8,73; p>0,05), andþyngsla (χ
2

(4, 970)=2,10; p>0,05), svefnerfiðleika 

(χ
2

(4, 997)=4,61; p>0,05), þungra áhyggja (χ
2

(4, 971)=1,51; p>0,05), kvíða (χ
2

(4, 985)=3,74; p>0,05), 

depurðar (χ
2

(4, 977)=2,51; p>0,05), hjartsláttartruflana (χ
2

(4, 964)=6,97; p>0,05), hækkaðs 

blóðþrýstings (χ
2

(4, 974)=1,45; p>0,05), ristilkrampa (χ
2

(4, 964)=8,37; p>0,05) og kvefs (χ
2

(4, 

986)=8,85; p>0,05). Hins vegar var marktækur munur á milli þrekleysis (χ
2

(4, 985)=14,60; 

p<0,05) og verkja í baki (χ
2

(4, 1002)=9,47; p<0,05) út frá vinnustað. Meðal starfsmanna 

elliheimila og sambýla var algengast að upplifa verki í baki eða 72,3%. Einnig var algengt 

meðal þeirra að upplifa vöðvabólgu eða 64,6%. Þó ber að taka fram að einnig var algengt 

meðal starfsmanna grunnskóla að upplifa verki í baki (61,4%) og vöðvabólgu (58,4%)  
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Svefn  

Spurt var um hversu margar klukkustundir starfsmenn sváfu að jafnaði á nóttu. Algengast var 

að sofa um 7 klukkustundir. Tafla 16 sýnir hvernig starfsmenn svöruðu hversu mikið þeir 

sváfu að jafnaði á nóttu. Hlutfall karla sem sváfu um 7 klukkustundir var 54,1% og hlutfall 

kvenna var 47,6%. Það var marktækur munur eftir kyni. Hlutfall karla sem sváfu fæstar 

stundir, eða undir 5 klukkustundir var 0,5% og hlutfall kvenna var 2,2%. Algengast var fyrir 

alla aldurshópa að sofa um 7 klukkustundir: 30 ára eða yngri (45,1%), 31-40 árs (54,3%), 41-

50 ára (47,2%), 51-60 ára (51,1%) og 61- árs eða eldri (46,3%). Einnig kom í ljós að 

aldurhópurinn 51-60 ára var sá aldurshópur sem svaf í minna en fimm klukkustundir eða 

2,6%. Ekki var marktækur munur eftir vinnustað. Flestir starfsmenn allra vinnustaða sváfu í 

um 7 klukkustundir á nóttu, ráðhús (53,1%), grunnskóli (50,8%), leikskóli (46,5%), 

elliheimili og sambýli (46,2%) og aðrir vinnustaðir (55,6%). Það kom einnig í ljós að 

starfsmenn grunnskóla sváfu oftast minna en fimm klukkustundir á nóttu eða 2,5%. Mesti 

munurinn á svefnmynstri var hjá starfsmönnum á elliheimilum og sambýlum en þeir sváfu allt 

frá minna en 5 klukkustundum (2%) og upp í meira en 10 klukkustundir á nóttu (0,8%). 

 

 Næst var spurt hvort starfsmenn hefðu átt erfitt með að sofna og tafla 17 sýnir hvernig 

þeir svöruðu. Algengast meðal karla var að eiga sjaldan erfitt með að sofna eða 36%. Það 

sama má segja um konur og var hlutfallið 34,4%. Bæði karlar (M=2,37; sf=1,09) og konur 

(M=2,49; sf=1,06) upplifðu sig sjaldan eiga erfitt með að sofna, enda var ekki marktækur 

munur þar á milli (t(1022)=-1,46; p>0,05). Algengast var hjá öllum aldurshópum að eiga sjaldan 

erfitt með að sofna: 30 ára eða yngri (32,4%), 31-40 ára (38,2%), 41-50 ára (36,3%) 51-60 ára 
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(32,6%) og 61 árs eða eldri (36,4%). Aldurshópurinn 30 ára eða yngri (M=2,85; sf=1,15) áttu 

í meiri erfiðleikum með að sofna heldur en hinir aldurshóparnir (F(4,1031)=5,67; p<0,05). Á 

öllum vinnustöðum var algengast að eiga stundum í erfiðleikum með að sofna: Ráðhús (40%), 

grunnskóli (38,2%), leikskóli (36%), elliheimili og sambýli (30%) og aðrir vinnustaðir 

(40,5%). Munur var á því að eiga erfitt með að sofna út frá vinnustað (F(4,1044)=4,31; p<0,05) á 

þann hátt að starfsmenn elliheimila og sambýla (M=2,63; sf=1,14) áttu erfiðara með að sofna 

heldur en starfsmenn ráðhúss (M=2,32; sf=0,94) og grunnskóla (M=2,32; sf=1,00). Ekki var 

munur þegar litið var til starfsmanna leikskóla og annarra vinnustaða. Þetta gefur það til 

kynna að starfsmenn elliheimila og sambýla áttu í meiri erfiðleikum með að sofna heldur en 

aðrir starfsmenn. 

 

Einnig var spurt hvort starfsmenn hefðu vaknað eftir að hafa fest svefn og átt erfitt 

með að sofna aftur. Út frá töflu 18 sést að algengast var hjá körlum að eiga sjaldan í 

erfiðleikum með að festa svefn að nýju eða 35,4% og það sama má segja um konur eða 

33,3%. Konur (M=2,50; sf=1,04) upplifðu sig frekar eiga í erfiðleikum að festa svefn að nýju 

en karlar (M=2,20; sf=0,99) (t(1015)=-3,71; p<0,05). Algengast var hjá flestum aldurshópum að 

eiga sjaldan í erfiðleikum með að festa svefn að nýju: 30 ára eða yngri (34,5%), 31-40 ára 

(32,2%), 51-60 ára (34,7%) og 61 árs eða eldri (39%). Algengast var hjá aldurshópnum 41-50 

ára að eiga í erfiðleikum með að festa svefn að nýju eða (32,6%). Starfsmenn á aldrinum 41-

50 ára (M=2,54; sf=1,03) og 51-60 ára (M=2,51; sf=1,09) áttu það til að eiga stundum í 
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erfiðleikum með að sofna á ný (F(4,1023)=3,24; p<0,05). Auk þess lentu starfsmenn á aldrinum 

41-60 ára stundum í erfiðleikum með að sofna aftur. Algengast var hjá flestum vinnustöðum 

að eiga sjaldan í erfiðleikum með að festa svefn að nýju: Ráðhús (40,4%), grunnskóli 

(36,2%), leikskóli (30,4%), elliheimili og sambýli (31,7%). Algengast var hjá öðrum 

vinnustöðum að eiga stundum í erfiðleikum með að festa svefn að nýju eða 38,1%. Hins vegar 

var ekki munur eftir vinnustöðum á því hvort starfsmenn ættu í erfiðleikum með að sofna á ný 

(F(4,1036)=0,93; p>0,05). 

 

Næst var spurt hvort starfsmenn upplifðu sig útsofna eftir nætursvefn. Tafla 19 sýnir 

hvernig starfsmenn svöruðu. Karlar og konur upplifðu sig oft útsofin eftir nætursvefn: Karlar 

(45,8%) og konur (41,8%). Það að upplifa sig útsofinn eftir nætursvefn var svipað bæði hjá 

körlum (M=3,37; sf=0,97) og konum (M=3,23; sf=0,98) en báðum kynjum fannst þau 

stundum upplifa sig útsofin eftir nætursvefn (t(1014)=1,94; p>0,05). Algengast var að 

aldurshóparnir upplifðu sig oft útsofna eftir nætursvefn: 30 ára eða yngri (40,4%), 31-40 ára 

(36,7%), 41-50 ára (41,9%) 51-60 ára (44,5%) og 61 árs eða eldri (52,4%). Það var 

marktækur munur á því að vera útsofinn eftir nætursvefn út frá aldri (F(4,1020)=7,00; p<0,05). 

Það er greinilegt að þeim eldri fannst þeir vera oftar útsofnir heldur en þeim yngri. 

Aldurshópnum 51-60 ára (M=3,39; sf=1,02) fannst þau til að mynda oftar vera útsofin heldur 

en 30 ára eða yngri (M=3,06; sf=0,98) og 31-40 ára aldurshóparnir (M=3,13; sf=0,92). Svipað 

má segja um elsta aldurhópinn (M=3,59; sf=0,88) en þeir voru oftar útsofnir eftir nætursvefn 

heldur en 30 ára eða yngri, 31-40 ára og 41-50 ára (M=3,20; sf=0,96) aldurhóparnir. 
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Algengast var að starfsmenn vinnustaða upplifðu sig oft vera útsofna: Ráðhús (49,1%), 

grunnskóli (41,4%), leikskóli (45,3%), elliheimili og sambýli (39,2%) og aðrir vinnustaðir 

(45,1%). Ekki var marktækur munur á því hvort starfsmenn vinnustaða upplifðu sig útsofna 

eftir nætursvefn (F(4,1036)=1,08; p>0,05).  

 

Að lokum var spurt hvort starfsmenn hefðu vaknað nokkrum sinnum á nóttu. Út frá 

töflu 20 sést hvernig starfsmenn svöruðu. Karlar sögðust sjaldan vakna nokkrum sinnum á 

nóttu eða 33% og konur sögðust stundum vakna nokkrum sinnum á nóttu eða 34,9%. Konur 

(M=2,87; sf=1,06) vöknuðu frekar nokkrum sinnum á nóttunni heldur en karlar (M=2,64; 

sf=1,12) enda var marktækur munur þar á milli (t(317,21)=-2,65; p<0,05). Algengast var hjá 

flestum aldurshópum að vakna stundum nokkrum sinnum á nóttu: 30 ára eða yngri (34,8%), 

31-40 ára (30,7%), 41-50 ára (35,7%) og 61 árs eða eldri (41,7%). Algengast var hjá 

aldurshópnum 51-60 ára að vakna sjaldan nokkrum sinnum á nóttu. Allir aldurshópar áttu það 

til að vakna stundum nokkrum sinnum á nóttu, enda var ekki martækur munur á aldurshópum 

og því að vakna nokkrum sinnum á nóttu. (F(4,1029)=0,50; p>0,05). Flestir starfsmenn 

vinnustaða vöknuðu stundum nokkrum sinnum á nóttu: Grunnskóli (31,8%), leikskóli 

(37,2%), elliheimili og sambýli (35,8%) og aðrir vinnustaðir (34,9%). Algengast var hjá 

starfsmönnum ráðhúss að vakna sjaldan nokkrum sinnum á nóttu (41,2%). Auk þess kom 

fram að starfsmenn allra vinnustaða voru nokkuð sammála um að það kæmi stundum fyrir að 

þeir vöknuðu nokkrum sinnum yfir nóttina enda var ekki marktækur munur (F(4,1041)=0,66; 

p>0,05). 
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Líðan í lok vinnudags og tengsl við veikindafjarvistir, veikindi og svefn  

Tafla 21 sýnir fylgni milli þess að vera oft stressaður og úrvinda í lok vinnudags út frá 

veikindum. Það voru sterk tengsl milli þess að vera oft stressaður í lok vinnudags og að vera 

oft úrvinda í lok vinnudags (r=0,59) sem gefur til kynna að starfsmenn sem eru oft stressaðir í 

lok vinnudags eru líklegri að vera einnig oft úrvinda í lok vinnudags. Það voru miðlungs 

tengsl milli þess að vera oft stressaður í lok vinnudags og að hafa mætt veikur í vinnu vegna 

álags (r=0,33). Þannig má ætla að starfsmaður sem er oft stressaður í lok vinnudags sé líklegri 

til að mæta veikur í vinnu vegna álags. Einnig voru veik tengsl milli þess að vera oft úrvinda í 

lok vinnudags og að hafa mætt veikur í vinnu vegna álags (r=0,29). Út frá þessu má segja að 

þeir starfsmenn sem eru oft úrvinda í lok vinnudags séu líklegri til þess að mæta veikir í vinnu 

vegna álags. Það voru nánast engin tengsl milli þess að vera oft stressaður í lok vinnudags og 

vera frá vinnu vegna veikinda síðasta mánuðinn (r=0,07) og seinustu 12 mánuði (r=0,07). 

Sömu sögu má segja um að vera oft úrvinda í lok vinnudags en þar voru nánast engin tengsl 

milli þess að vera oft úrvinda í lok vinnudags og vera frá vinnu vegna veikinda síðasta 

mánuðinn (r=0,08) og síðustu 12 mánuði (r=0,07).   
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 Tafla 22 sýnir fylgni milli þess að vera oft stressaður og úrvinda í lok vinnudags út frá 

líkamlegum og andlegum einkennum. Það voru sterk tengsl milli þess að vera með verki í 

baki og að vera með vöðvabólgu (r=0,57) sem gefur til kynna að því meiri verkir sem 

starfsmenn eru með í baki því meiri vöðvabólgu eru þeir með. Það voru líka sterk tengsl á 

milli þess að vera kvíðinn og að vera með depurð (r=0,63) og að hafa þungar áhyggjur og 

vera með kvíða (r=0,61). Þessar niðurstöður gefa til kynna að því meiri kvíða sem starfsmenn 

eru með því meiri depurð og því fleiri þungar áhyggjur sem þeir hafa því meiri kvíða hafa 

þeir. Neikvæð tengsl voru milli þess að vera oft stressaður í lok vinnudags og líkamlega 

einkennisins þrekleysis (r=-0,29). Það voru miðlungs neikvæð tengsl milli þess að vera oft 

stressaður í lok vinnudags og andlegu einkennanna þungar áhyggjur (r=-0,38) og kvíða (r=-

0,35). Þessar niðurstöður gefa til kynna að með auknu stressi í lok vinnudags dregst aðeins úr 

þrekleysi, þungum áhyggjum og kvíða. Tengslin milli þess að vera oft úrvinda í lok vinnudags 

og þrekleysis voru miðlungs neikvæð (r=-0,33). Veik neikvæð tengsl voru milli þess að vera 

oft úrvinda í lok vinnudags og andlegu einkennanna kvíða (r=-0,29) og depurðar (r=-0,28). Út 
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frá því mætti álykta að starfsmaður sem er oft úrvinda í lok vinnudags finnur síður fyrir 

einkennunum þrekleysis, kvíða og depurðar. 

 

Tafla 23 sýnir fylgni milli oft stressaður og úrvinda í lok vinnudags út frá svefni. Það 

voru sterk jákvæð tengsl milli þess að eiga erfitt með að sofna og að eiga erfitt með að sofna á 

ný (r=0,55). Það sama má segja um að hafa vaknað nokkrum sinnum á nóttu og eiga erfitt 

með að sofna á ný (r=0,55). Þessar niðurstöður gefa til kynna að því oftar sem starfsmenn 

eiga erfitt með að sofna og því oftar sem þeir vakna nokkrum sinnum á nóttu, því oftar eiga 

þeir erfitt með að sofna á ný. Það voru veik jákvæð tengsl milli þess að vera oft stressaður í 

lok vinnudags og að hafa átt erfitt með að sofna (r=0,19). Það gefur til kynna að starfsmaður 

sem er oft stressaður í lok vinnudags er líklegri til að eiga erfiðara með að sofna. Einnig voru 

veik jákvæð tengsl milli þess að vera oft stressaður í lok vinnudags og að eiga erfitt með að 

sofna á ný (r=0,20). Út frá því má segja að starfsmaður sem er oft stressaður í lok vinnudags 

er líklegri til að vakna eftir að hafa fest svefn og eiga erfitt með að sofna á ný. Auk þess voru 

veik neikvæð tengsl milli þess að vera oft stressaður í lok vinnudags og að vera útsofinn eftir 

nætursvefn (r=-0,22). Það segir okkur að starfsmaður sem er oft stressaður í lok vinnudags er 

líklegri til þess að vera ekki útsofinn eftir nætursvefn. Veik jákvæð tengsl voru milli þess að 

vera oft úrvinda í lok vinnudags og eiga erfiðara með að sofna (r=0,20). Það gefur til kynna 

að starfmaður sem upplifir sig oft úrvinda í lok vinnudags er líklegri til að eiga erfiðara með 

að sofna. Einnig voru veik neikvæð tengsl milli þess að vera oft úrvinda í lok vinnudags og að 

eiga erfitt með að sofna á ný (r=0,17). Þannig má áætla að starfsmaður sem er oft úrvinda í 

lok vinnudags er líklegri til þess að vakna eftir að hafa fest svefn og eiga erfitt með að sofna 

aftur. Auk þess voru veik neikvæð tengsl milli þess að vera oft úrvinda í lok vinnudags og að 
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vera útsofinn eftir nætursvefn (r=-0,26) sem segir okkur að starfsmaður sem upplifir sig oftar 

úrvinda í lok vinnudags er ólíklegri til að vera útsofinn eftir nætursvefn.  
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Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að svara rannsóknarspurningunni „Á hvaða hátt hefur líðan í 

lok vinnudags áhrif á veikindi og svefn starfsfólks?―. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

líðan í lok vinnudags hefur ekki áhrif á fjölda veikindadaga en hefur þó þau áhrif að þeir 

starfsmenn sem upplifa sig oftar stressaða og/eða úrvinda í lok vinnudags mæta frekar veikir í 

vinnu vegna álags. Eftir því sem starfsmenn upplifa sig oftar stressaða og/eða úrvinda í lok 

vinnudags því ólíklegri eru þeir til þess að upplifa líkamleg og andleg einkenni á borð 

þrekleysi, kvíða, þungar áhyggjur og depurð. Líðan í lok vinnudags virðist hafa áhrif á svefn 

starfsmanna á þann hátt að starfsmenn áttu í erfiðleikum með svefn. Starfsmenn sem upplifðu 

sig oftar stressaða og/eða úrvinda í lok vinnudags voru líklegri til að eiga erfiðara með að 

sofna og að sofna á ný eftir að hafa vaknað á næturnar. Starfsmenn sem upplifa sig oftar 

stressaða og/eða úrvinda í lok vinnudags voru ólíklegri til þess að vera útsofnir. Það tóku 

töluvert fleiri konur þátt en karlar. Þess má geta að þessum störfum fylgja mikil samskipti við 

aðra ásamt umönnun og hafa slík störf lengi flokkast undir kvennastörf. Það gæti skýrt það 

hvers vegna konur voru í miklum meirihluta. Flestir voru á aldrinum 41-50 ára og störfuðu 

flestir þátttakendur á elliheimilum og sambýlum. 

 Fyrri rannsóknir á streitu hafa meðal annars skoðað hvort karlar eða konur upplifi 

frekar streitu og margar þeirra hafa komist að því að konur upplifi frekar streitu. Þeir Doyle 

og Hind (1998) og Tytherleigh o.fl. (2007) komust til að mynda að því sama. Þar sem streita 

er afleiðing mikils stress skoðuðum við hvort kynið upplifði sig stressað í lok vinnudags. 

Okkar niðurstöður leiddu í ljós að ekki var munur þar á milli en það er það sama og Gross 

o.fl. (1994), Martocchio og O‗Leary (1989) og Mccarty, Zhao og Garland (2007) komust að í 

sínum rannsóknum. Við áttum von á því að það yrði munur milli kynja á þann hátt að konur 

upplifðu oftar stress og að þær væru oftar úrvinda heldur en karlar en í ljós kom að ekki var 

munur á kynjunum. Starfsmenn á aldrinum 41-50 ára upplifðu sig oftar stressaða í lok 

vinnudags en yngstu starfsmennirnir upplifðu það ekki. Það er ekki í samræmi við þær 

niðurstöður sem Antoniou, Polychroni og Vlachakis (2006) fengu úr sinni rannsókn en þar 

kom fram að þeir yngri fundu fyrir mestri streitu. Starfsmenn grunnskóla upplifðu sig oftast 

stressaða í lok vinnudags og þar á eftir komu starfsmenn leikskóla.  

 Aldur virtist hafa áhrif en starfsmenn á aldrinum 31-40 ára sem upplifðu sig oftast 

úrvinda af öllum aldurhópunum. Elsti aldurshópurinn upplifði sig sjaldnast úrvinda í lok 

vinnudags. Starfsmenn grunnskóla og leikskóla upplifðu sig oftast úrvinda í lok vinnudags en 

þetta eru sömu vinnustaðir og upplifa sig oftast stressaða í lok vinnudags. Starfsmenn sem 
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starfa bæði í grunnskólum og leikskóla verða fyrir áreiti í sínu starfsumhverfi sem gæti leitt til 

þreytu. 

 Þegar veikindadagar voru skoðaðir út frá síðasta mánuðinum og síðustu 12 mánuðum 

kom í ljós að ekki reyndist vera munur á kynferði né fjölda veikindadaga. Þessar niðurstöður 

passa ekki við niðurstöður sem Boxrud (1990), Gross o.fl. (1994), Jensen o.fl. (2003) og 

VIRK Starfsendurhæfingarsjóður (2015) en þau komust að því að konur væru oftar veikar. 

Starfsmenn í aldurshópnum 31 árs eða yngri var með flesta veikindadaga og 61 árs eða eldri 

voru með fæsta veikindadaga. Þegar horft var á fjölda veikindadaga yfir lengri tíma kom í ljós 

að starfsmenn á aldrinum 61 árs og eldri voru lengst frá vinnu vegna veikinda. Þetta er í 

samræmi við niðurstöður Donders o.fl. (2012) og Jensen o.fl. (2003) um aldur og veikindi. 

Eldra fólk er líklega lengur frá vinnu vegna veikinda þar sem það er í meiri áhættu á að glíma 

við alvarlegri heilsufarsvanda s.s. hjarta- og æðasjúkdóma, eða hafa þörf fyrir umfangasmeiri 

læknisaðgerðir s.s. liðskipti, en yngra fólk. Starfsmenn elliheimila og sambýla voru með fleiri 

veikindadaga heldur en starfsfólk sem starfaði annarsstaðar sem kemur varla á óvart þar sem 

þau störf eru unnin í vaktavinnu og reyna meira líkamlega á starfsmenn en t.d. störf í 

grunnskóla eða ráðhúsi. 

 Starfsmenn á aldrinum 41-50 ára mættu oftast veikir í vinnu vegna álags. Algengast 

var að starfsmenn grunnskóla og leikskóla mættu veikir í vinnu vegna álags. Starfsmenn 

elliheimila og sambýla voru einnig að mæta veikir í vinnu vegna álags en ekki í eins miklum 

mæli. Í þessum störfum er oft mikið um manneklu og getur því verið erfitt fyrir starfsfólk að 

hafa það á samviskunni að vera veikt heima og kýs það því ef til vill frekar að mæta veikt í 

vinnunna.  

 Starfsmenn leikskóla töldu meiri hættu á að veikjast vegna umgangspesta á sínum 

vinnustað heldur en almennt á vinnustöðum. Það kemur ekki á óvart þar sem starfsmenn 

leikskóla vinna með börnum og ung börn eru viðkvæmari gagnvart ýmsum sjúkdómum og 

umgangspestum en eldra fólk. Auk þess áttu starfsmenn leikskóla það til að mæta veikir í 

vinnu vegna álags en undanfarin ár hefur mannekla í leikskólum verið mikið í umræðunni 

sem gæti skýrt álagið. Einnig leituðu starfsmenn leikskóla oftast til læknis vegna 

veikinda/heilsubrests sem rekja mátti til aðstæðna í vinnunni.     

 Það var algengast að finna fyrir vekjum í baki meðal beggja kynja. Konur upplifðu 

frekar líkamleg einkenni en karlar. Þetta er svipað og þær niðurstöður sem Boxrud og 

Bjorndal (1991) fengu en hjá þeim upplifðu konur líkamleg einkenni á borð við höfuðverki, 

svefnleysi og þreytu frekar en karlar. Af andlegu einkennunum fundu konur meira fyrir 

þungum áhyggjum heldur en karlar. Yngri starfsmenn fundu frekar fyrir vöðvabólgu en þeir 
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eldri fundu fyrir verkjum í baki. Auk þess upplifði starfsfólk á aldrinum 41-50 bæði andleg og 

líkamleg einkenni í meiri mæli heldur en aðrir aldurshópar. Starfsmenn sem tilheyrðu 

aldurshópnum 41-50 ára upplifðu sig oft stressaða í lok vinnudags og mættu veikir í vinnu 

vegna álags. Sá hópur leitaði einnig oftast til læknis vegna veikinda/heilsubrests sem rekja 

mátti til aðstæðna í vinnunni. Það er tilefni til annarrar rannsóknar að skoða hvort það að 

mæta veikur í vinnu skaði heilsu starfsmanna frekar og valdi alvarlegri heilsufarsvandamálum 

síðar sem komi fram í lengri veikindaleyfum starfsmanna á síðari starfsárum. 

 Meðal starfsmanna var algengast að sofa í um 7 klukkustundir. Það er greinilegt að 

karlar upplifa ekki svefnerfiðleika í miklum mæli en konur virðast frekar eiga í erfiðleikum og 

sérstaklega vegna þess að þær vakna oftar og eiga erfitt með að sofna aftur. Mögulega skýrist 

það af því að konur voru frekar að upplifa líkamleg og andleg einkenni heldur en karlar sem 

gæti haft áhrif á svefn þeirra. Aldur virðist hafa áhrif á svefn. Yngstu starfsmennirnir áttu 

erfiðara með að sofna en þeir eldri og á sama tíma voru þeir ekki eins útsofnir og þeir eldri. 

Fólk á aldrinum 51 árs og eldra virðist eiga auðveldara með að ná góðum svefni, sem skilar 

sér í því að fólki finnst það vera útsofið. Starfsmenn elliheimila og sambýla áttu oftar í 

erfiðleikum með að sofna heldur en starfsmenn hinna vinnustaðanna, enda voru þeir með 

óreglulegra svefnmynstur. Skýringin á bak við þetta gæti verið sú að starfsmenn elliheimila 

og sambýla starfa í vaktavinnu. Samkvæmt Åkerstedt o.fl. (2000), Ribet og Derriennic (1999) 

getur vaktavinna haft áhrif á svefn og þreytu. 

 

Ályktun 

Niðurstöðurnar sýna að margir starfsmenn upplifa sig oft stressaða og úrvinda í lok 

vinnudags. Einnig má sjá að margir þeirra mæta frekar í vinnu vegna álags í stað þess að 

tilkynna sig veika. Niðurstöður gefa til kynna að draga þurfi úr álagi á þeim vinnustöðum svo 

að starfsmenn treysti sér frekar til að vera veikir heima og fái að jafna sig. Í starfsumhverfi 

starfsfólks sveitarfélaga virðist vera ýmislegt sem veldur því að starfsfólk er oftar stressað og 

úrvinda í lok vinnudags. Slíkt hefur neikvæð áhrif og því er mikilvægt að yfirmenn geri sér 

grein fyrir þeim þáttum sem hafa áhrif á líðan starfsmanna þar sem það hefur áhrif á afköst og 

heilsu. Með aukinni fræðslu um streituvaldandi þætti er hægt að koma í veg fyrir streitu meðal 

starfsmanna.  
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