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Útdráttur 

Starfstengd kulnun hefur verið mikið í umræðunni á Íslandi upp á síðkastið, en kulnun er alvarlegt 

sálrænt ástand sem hefur mikil áhrif á daglegt líf einstaklings. Starfstengd kulnun er 

kostnaðarsöm fyrir einstaklinga, fyrirtæki og stéttarfélög, en langvinn starfstengd streita er talin 

ýta undir kulnun. Kulnun lýsir sér þannig að fólk missir áhugann og fjarlægir sig frá starfi sínu, 

ásamt því að fólk finnur fyrir örmögnun og vantrú á getu sinni og sjálfu sér til að sinna starfinu 

sínu á árangursríkan hátt. Það er því óhætt að segja að það er til mikils að vinna að geta spornað 

við kulnun. Markmið verkefnisins er að setja fram fræðilega samantekt á forvarnarúrræðum gegn 

kulnun, en hagnýtt gæti verið fyrir einstaklinga sem finna fyrir kulnun, sem og atvinnurekendur, 

að geta nálgast fræðilega samantekt á niðurstöðum rannsókna sem hafa verið gerðar á 

forvörnum gegn kulnun. Auk þess gæti samantektin gagnast fólki sem er áhugasamt um kulnun 

og fyrirtækjum, þar sem tíminn er gjarnan dýrmætur. Fyrirtæki og einstaklingar geta ýmislegt gert 

til að draga úr áhættu á kulnun, en forvarnir á borð við heilsueflingu, sveigjanleika í starfi (e. work-

life balance) og núvitund geta gagnast vel í baráttunni við kulnun. Til dæmis er mikilvægt að fólk 

reyni að mynda jafnvægi á milli einkalífs síns og starfsins sem það sinnir, en sveigjanleiki í starfi 

er talinn geta stuðlað að þessu jafnvægi á milli fjölskyldu og starfs. Verkefni þetta hefur þann 

tilgang að vera innlegg í umræðu um forvarnir gegn kulnun. Stuðst var við ritrýndar greinar og 

frumheimildir eftir fremsta megni. Þar að auki var tekið viðtal við hjúkrunarfræðing sem fær 

gervinafnið Rósa, sem starfar við meðhöndlun á kulnun og er fagaðili á því sviði. Stuðst var við 

leitarsíður á borð við Wiley, Gegnir, Leitir, Brittanica og Google scholar við úrvinnslu verkefnisins. 
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Abstract 

Work related burnout has been a hot topic in Iceland. Burnout is a serious psychological condition 

that greatly impacts an individual’s everyday life. Work-related burnout is costly for individuals, 

businesses, and unions, but long-term work-related stress is thought to contribute to burnout. 

Burnout refers to an individual’s loss of interest and distancing from their job, along with feeling 

emotionally exhausted and losing faith in one’s own capabilities and drive to carry out job 

responsibilities in an effective way. It is therefore beneficial from multiple standpoints to prevent 

burnout. The aim of this thesis is to summarize the theoretical background on preventative 

measures against burnout. This could be helpful for an individual experiencing burnout or a 

burnout professional, who is in search of a theoretical summary of results of research, that has 

been conducted on preventative measures against burnout. Additionally, the thesis could prove 

useful to people that have interest in the topic of burnout, as well as businesses, where time is 

often valuable. Businesses and individuals can do various things to lower the risk of burnout. 

Preventative measures such as health promotion, work-life balance, and mindfulness can be 

useful in the battle against burnout. For example, it is important that people try to create a 

balance between their private lives and their work. This is where work-life balance could help, 

but work-life balance refers to the ability to maintain that balance between family and work. This 

thesis is meant to be a contribution to the discussion about preventative measures against 

burnout. Peer-reviewed articles and primary sources were used as much as possible in writing 

the thesis. Furthermore, an interview was taken with a nurse that will be given the fake name of 

Rósa, who specializes in treatment of burnout and is a professional in that field. Search engines 

such as Wiley, Gegnir, Leitir, Brittanica, and Google Scholar were used as resources. 

 

 

 

 



 

7 
 

Efnisyfirlit ritgerðar 

1 Inngangur ................................................................................................................................................... 8 

2     Fræðileg umfjöllun ............................................................................................................................... 10 

2.1 Uppruni starfstengdrar kulnunar ...................................................................................................... 10 

2.2 Einkenni starfstengdrar kulnunar ..................................................................................................... 10 

2.3 Vinnustaðagreining Gallup ................................................................................................................ 11 

2.4 Þrír þættir kulnunar .......................................................................................................................... 12 

2.5 Forvarnir gegn kulnun ....................................................................................................................... 13 

2.6 Sveigjanleiki í starfi ............................................................................................................................ 14 

2.7 Núvitund ........................................................................................................................................... 15 

2.8 Heilsuefling........................................................................................................................................ 16 

3 Aðferðarfræðikafli .................................................................................................................................... 19 

4 Niðurstöður .............................................................................................................................................. 20 

5 Umræða ................................................................................................................................................... 22 

6 Heimildarskrá ........................................................................................................................................... 24 

Viðauki 1 viðtalsrammi................................................................................................................................ 27 

 

  

  

  

  

 

 



 

8 
 

1 Inngangur 

Það hefur verið aukin og áhugaverð umræða í fjölmiðlum og samfélaginu almennt á Íslandi um 

starfstengda kulnun upp á síðkastið. Þessi umfjöllun vakti áhuga höfundar á að rannsaka og skrifa 

um starfstengda kulnun. Verkalýðsfélag Reykjavíkur (VR) og VIRK starfsendurhæfingarstöð hafa 

verið framarlega í vitundarvakningu um einkenni og skaðleg áhrif starfstengdrar kulnunar fyrir 

bæði starfsmenn og fyrirtæki, og jafnframt mögulegar lausnir. Mikill kostnaður fylgir þeim vanda 

sem starfstengd kulnun veldur og það er því til mikils að vinna að finna lausn á honum. Til dæmis 

hafa stéttarfélög á Íslandi lýst yfir áhyggjum af því að sjúkrasjóðir þeirra fari að tæmast vegna 

aukningar á algengi starfstengdrar kulnunar (Sjúkrasjóður VR, 2018). Ennfremur þá hefur 

starfstengd kulnun verið mikið í umræðunni erlendis, en umræðan þar byrjaði þó fyrr. Þar af 

leiðandi hafa fleiri rannsóknir verið gerðar erlendis á starfstengdri kulnun og, til dæmis, 

forvörnum á borð við sveigjanleika í starfi (Maslach og Goldberg, 1998; Bosworth og Hogwarth, 

2009). Það má almennt segja að starfstengd kulnun lýsi sér þannig að fólk missi áhugann og 

fjarlægi sig frá vinnu sinni, finni fyrir örmögnun og missi trú á getu sinni og sjálfu sér til þess að 

sinna vinnu sinni á árangursríkan hátt. Starfstengd kulnun er alvarlegt sálrænt ástand sem er 

afleiðing langvinnrar streitu og hefur mikil áhrif á hversdagslíf fólks (Maslach og Leiter, 2016).  

Fyrirtæki hafa beitt ýmsum forvarnarleiðum til þess að sporna við starfstengdri kulnun en 

með misjöfnum árangri. Þar á meðal er sveigjanleiki í starfi, sem oft hefur verið rætt um sem 

mögulega forvörn til að draga úr einkennum starfstengdrar kulnunar. Samt sem áður hefur það 

skilað misjöfnum árangri að beita þessari forvörn, sem felur í sér að fólk reyni að mynda jafnvægi 

á milli einkalífs og starfs. Sveigjanleiki í starfi hefur verið skilgreindur sem val einstaklinga á því 

hvernig þeir forgangsraða fjölskyldu og starfi sínu, ásamt sinni samfélagslegu og persónulegu 

ábyrgð (Munn, 2013). Fyrirtækjamenning og þekking á sveigjanleika í starfi getur haft áhrif á 

þessa forgangsröðun einstaklinga, þar sem sum fyrirtæki bjóða ekki upp á sveigjanleika í starfi. 

Fyrirtæki geta því haft mikið um það að segja hvort einstaklingur nái að halda jafnvægi milli 

einkalífs og starfs (Munn, 2013). Núvitund hefur jafnframt oft verið nefnd sem möguleg forvörn 

eða úrræði gegn starfstengdri kulnun. Núvitund snýst um tiltekið ástand sjálfsmeðvitundar, en 

eins og hugtakið felur í sér þá gengur sjálfsmeðvitund út á það að vera meðvitaður um sjálfan sig. 

Núvitund snýst að miklu leyti um það að einstaklingur setji sig í samband við núið, þ.e. að hann 
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sé í „núinu” eins og sagt er. Þannig verður einstaklingurinn frekar var við eigin líðan, hvort sem 

um er að ræða líkamlega eða andlega líðan. Núvitund hefur sannað sig sem áhrifarík forvörn og 

úrræði gegn sálfræðilegum og líkamlegum einkennum streitu (Shapiro o.fl., 2006). Heilsuefling er 

gjarnan nýtt sem forvörn gegn vinnustreitu sérstaklega og starfstengdri kulnun, en góð heilsa er 

fólki mikilvæg í lífi sem og starfi. Þannig er góð heilsa (andlega og/eða líkamlega) talin draga úr 

fjarveru starfsmanna, auk þess sem góð heilsa eykur framleiðni og vellíðan starfsmanna 

(Kuoppala o.fl., 2008). Þó er ekki hægt að styðjast við heilsueflingu eina og sér þar sem bæði þarf 

að horfa til líkamlegrar og andlegrar heilsu fólks til þess að heilsuefling virki sem best (Kuoppala 

o.fl., 2008). 

Markmið þessarar rannsóknar er að taka saman fræðilega samantekt af mögulegum 

forvörnum gegn starfstengdri kulnun og skoða þætti sem gætu dregið úr starfstengdri kulnun og 

geta þar af leiðandi hjálpað fólki sem upplifir einkenni starfstengdrar kulnunar og fagfólki sem 

starfar við meðferð á starfstengdri kulnun, til dæmis starfsendurhæfingarstöðinni VIRK. Kannaðar 

verða leiðir til þess að draga úr einkennum starfstengdrar kulnunar og jafnframt verða tekin fyrir 

nokkur forvarnarráð gegn kulnun á íslenskum vinnumarkaði. Þannig verður kafað dýpra í forvarnir 

á borð við sveigjanleika í starfi, núvitund og heilsueflingu. Rannsóknarspurning verkefnisins er 

eftirfarandi: Hvernig er hægt að koma í veg fyrir starfstengda kulnun á íslenskum vinnumarkaði 

og hvaða þættir geta dregið úr einkennum kulnunar? 
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2     Fræðileg umfjöllun 

2.1 Uppruni starfstengdrar kulnunar 

Hugtakið kulnun í nútímaskilningi má rekja til ársins 1960, en þá hafnaði ungt fólk ríkisvaldinu og 

stofnaði til ókeypis heilsugæslu þar sem fólk sinnti sjálfboðastörfum. Það var við þessi 

sjálfboðastörf þar sem Herbert J. Freudenberger varð var við breytingu á skapi, viðhorfi, 

hvatningu og persónuleika sjálfboðaliðanna. Freudenberger deildi skilgreiningu sinni á kulnun 

með almenningi og sérfræðingum árið 1973. Freudenberg var því með þeim fyrstu til að skilgreina 

kulnun eins og við þekkjum hana í dag, sem bæði líkamlegt og andlegt heilsuleysi hjá 

einstaklingum, sem hann tók eftir hjá sjálfboðaliðunum (Freudenberger, 1989). Nokkru seinna 

setti Cristina Maslach, prófessors í sálfræði, fram sína skilgreiningu. Maslach er mikill frumkvöðull 

þegar kemur að því að skilja einkenni kulnunar. Hún útfærði frekar skilgreiningu kulnunar og það 

sem í dag þekkist sem þrjár víddir kulnunar, auk þess kom hún fram með Starfskulnunarlista 

Maslachs (e. Maslachs burnout inventory, MBI) (Maslach o.fl., 1986).   

 Starfskulnunarlisti Maslachs er kvarði sem notaður er til að skilja á hvaða stigi starfsmenn 

eru að upplifa kulnun. Listinn samanstendur af tuttugu og tveimur fullyrðingum sem skiptast 

niður á þrjár víddir kulnunar, það er að segja bölsýni, tilfinningalega örmögnun og persónulega 

frammistöðu. Starfsmenn svara hverri og einni fullyrðingu út frá sjö svarmöguleikum. Matslistinn 

gefur síðan bæði starfsmönnum og vinnuveitendum yfirlit um hvort þeir séu að upplifa kulnun 

eða ekki og, ef þeir upplifi kulnun, á hvaða stigi kulnunar starfsmaður upplifir sig. MBI er mest 

notaða mælitækið þegar að kemur að starfstengdri kulnun og er  víðsvegar talinn vera sá 

mælikvarði sem best er til þess fallinn að mæla hugsmíðina (Maslach o.fl., 1986). 

2.2 Einkenni starfstengdrar kulnunar 

Einkenni starfstengdrar kulnunar lýsa sér þannig að fólk missir áhugann og fjarlægir sig frá vinnu 

sinni, finnur fyrir örmögnun og missir trú á getu sinni og sjálfu sér til þess að sinna vinnu sinni á 

árangursríkan hátt. Starfstengd kulnun er alvarlegt sálrænt ástand sem hefur mikil áhrif á 

hversdagslíf fólks (Maslach og Leiter, 2016). Kulnun kemur til vegna langvarandi streitu í starfi 

sem gengur umfram bjargráð einstaklingsins til að takast á við hana (Maslach, Schaufeli og Leiter, 

2001). Kulnun í starfi var fyrst uppgötvuð á meðal starfsmanna  innan hjúkrunar, félagsstarfa og 



 

11 
 

kennslu, en störf þeirra geta einkennst af mikilli og síendurtekinni streitu í starfi, þar sem jafnvel 

koma oft upp aðstæður upp á líf og dauða. Þessi síendurtekna streita í starfi hefur verið mikið 

notuð til rannsóknar á starfstengdri kulnun (Landy og Conte, 2013). Endurtekin streita í starfi 

leiðir til þess að afköst starfsmanna minnka og kulnun leiðir síðan til neikvæðs viðhorf 

starfsmanna til starfs síns og annarra sem þeir samhliða þeim, hvort sem það eru samstarfsfélagar 

eða aðrir (Maslach og Leiter, 1997). Í grein Vísis var greint frá viðtali við Lindu Báru Lýðsdóttur 

hjá VIRK starfsendurhæfingu þar sem fram kom að fáir kljáist við alvarleg einkenni kulnunar, 

heldur séu það streitutengd einkenni sem flestir finna fyrir og sé brugðist strax við þá sé líklegra 

að hægt sé að koma í veg fyrir alvarlegri einkenni kulnunar, enda er kulnun afleiðing langvarandi 

streitu (Elín Albertsdóttir, 2019).  

2.3 Vinnustaðagreining Gallup 

Gallup hefur framkvæmt kannanir þar sem gerð var vinnustaðargreining hjá bæði fyrirtækjum og 

stofnunum á Íslandi í næstum tvo áratugi. Í gagnabönkum Gallups er því að finna hafsjó af 

upplýsingum hvað varðar líðan fólks á vinnustöðum, sem gefur meðal annars vísbendingar um 

stöðu íslensks vinnumarkaðar (Hallur Hallsson o.fl., 2018). Mikið vinnuálag leiðir af sér 

vinnustreitu, vinnutengd streita kemur til af þrýstingi umhverfis og innan þess sem upplifir þá 

streitu. Þess vegna eru sumir líklegri en aðrir til að upplifa streitu eftir því hvert starfsumhverfið 

er (Michie, 2002).            

 Gallup spyr í þessum könnunum og vinnustaðargreiningum um vinnuálag á vinnustöðum 

á Íslandi og meta þeir sem eru aðspurðir hversu mikið álagið sé á kvarðanum „mikið“, „hæfilegt“ 

eða „lítið“. Gagnabanki Gallups geymir nú gögn frá 65.000 einstaklingum. Kannanirnar leiddu í 

ljós að marktækur munur var á svörum þeirra sem voru spurðir. Árið 2017 svöruðu 43% aðspurðra 

því til að álagið væri of mikið, samanborið við 32% árið 2008. Hlutfallið hækkaði upp í 37% á 

aðeins einu ári, þ.e. til ársins 2009. Þar af leiðandi virðist álagið vera að aukast á milli ára. Könnun 

sem Gallup gerði fyrir stéttarfélagið Eflingu leiddi einnig í ljós að fjarvera vegna veikinda jókst úr 

26% árið 2010 upp í 50% árið 2017 (Hallur Hallsson o.fl., 2018).     

 Það var tekið viðtal við Rósu (gervinafn) sem starfar sem hjúkrunarfræðingur og sérhæfir 

sig í meðhöndlun á kulnun (sjá kafla 3 fyrir ítarlegri útlistun á viðmælanda og viðtalstækni). Kulnun 

er algengari á vinnustöðum þar sem hraði er mikill og oft í störfum þar sem mikils er krafist af 
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starfsmönnum, til dæmis á meðal kennara sem oft þurfa að vinna á við tvo. Sumir vinnustaðir eru 

hreinlega hraðari en aðrir (Rósa hjúkrunarfræðingur, munnleg heimild, viðtal, 15. Október 2019).

 Langvarandi streita er það sem veldur kulnun, vinnustreita tengist bæði einstaklingnum, 

samfélaginu og síðan þeirri skipulagsheild sem starfsmenn starfa við (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, 

og Rosenthal, 1964). 

2.4 Þrír þættir kulnunar 

Starfstengd kulnun er gjarnan skilgreind út frá þremur þáttum sem jafnframt eru algeng einkenni 

kulnunar. Þessir þrír þættir eru tilfinningaleg örmögnun (e. emotional exhaustion), 

bölsýni/persónuhlutgerving (e. cynicism/depersonalization), og slök persónuleg frammistaða (e. 

low personal accomplishment) (Maslach, 1982).      

 Tilfinningaleg örmögnun lýsir sér þannig að einstaklingar finna fyrir mikilli andlegri og 

tilfinningalegri þreytu vegna starfstengds álags (Landy og Conte, 2013). Auðveldast þykir að 

greina tilfinningalega örmögnun af þessum þrem þáttum kulnunar (Maslach o.fl., 2001). Fólk 

upplifir verulega skerta orku til að stunda starf sitt vegna þess hversu útkeyrt það er 

tilfinningalega. Orkuleysið og þreytan gera það að verkum að fólki fer að finnast erfitt að stunda 

starf sitt, auk þess sem það upplifir mikið vonleysi. Þetta heldur svo áfram að hafa keðjuverkandi 

áhrif þar sem fólk fer að eiga erfiðara með að stjórna tilfinningum sínum, svo sem reiði eða gremju 

í starfi sínu, en það bitnar á þeim sem þeir starfa með og/eða viðskiptavinum þeirra (Maslach og 

Goldberg, 1998). Mörgum finnst líkt og þeir lendi á vegg, þeir hafi ekki stjórn á eigin lífi og finni 

fyrir örmögnun (Rósa hjúkrunarfræðingur, munnleg heimild, viðtal, 15. Október 2019). Þetta 

samræmist lýsingu Etzion (1984) á tilfinningalegri örmögnun, en hann lýsir því sem ástandi þar 

sem einstaklingur upplifir sig þunglyndan og fastan, auk þess að upplifa vonleysi. 

Persónuhlutgerving, sem er einnig þekkt sem bölsýni, er notuð til að lýsa því þegar fólk 

verður aftengdara vinnu sinni. Það er, fólk kemur fram við samstarfsmenn og viðskiptavini sem 

hluti og er hætt að hugsa um hvernig það er að vera hinum megin við borðið (Landy og Conte, 

2013). Þetta eru neikvæð viðbrögð sem starfsmaður viðhefur við aðra starfsmenn og þá sem þeir 

starfa með, hvort sem það viðskiptavinur, nemandi eða sjúklingur. Birtingarmyndin getur verið 

kuldaleg eða hlutlaus viðbrögð vegna þess að einstaklingurinn setur sig ekki lengur í spor hins 
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aðilans og skapast þannig neikvætt viðmót bæði gagnvart öðrum, svo sem samstarfsmönnum, og 

öðrum þáttum starfsins. Einstaklingurinn reynir að mynda meiri fjarlægð á milli sín og 

samstarfsfélaga sinna til að takast á við þá tilfinningalegu byrði sem þeir finna fyrir vegna mikilla 

náinna samskipta sem þeir eiga í daglega í starfi. Það leiðir til þess að þessi samskipti verða 

ópersónuleg. Eru þetta talin vera ákveðin sjálfsvörn líkamans til að takast á við tilfinningalega 

örmögnun og vonbrigði sem fólk finnur fyrir í starfi sínu (Maslach og Goldberg, 1998). 

 Skert persónuleg frammistaða lýsir sér þannig að starfsmaður nær ekki að komast yfir 

starfstengdar þrautir eða verkefni með praktískum hætti og koma í gagnið áhrifaríkum lausnum. 

Hæfni starfsmanna til þess að sinna starfi sínu dregst saman og þar af leiðandi framleiðnin vegna 

þess að þeim tekst ekki að ljúka verkefnum (Landy og Conte, 2013). Við þetta upplifa starfsmenn 

sig sem vanhæfa til að sinna viðskiptavinum sínum, sem skapar óánægju með árangur í starfi, auk 

þess sem dregur úr árangri þeirra. Árangur starfsmanna í starfi minnkar þar sem þeim tekst ekki 

að takast á við þau verkefni sem þeim er úthlutað, sem skapar þá upplifun að starfsmanni finnst 

hann misheppnaður eða vanhæfur í starfi (Maslach og Goldberg, 1998).  

2.5 Forvarnir gegn kulnun 

Það eru margar leiðir og aðferðir sem hafa verið prófaðar til að draga úr einkennum 

starfstengdrar kulnunar, til að koma í veg fyrir kulnun eða að minnsta kosti draga úr áhrifum 

starfstengdrar kulnunar á líf fólks. Í rannsókn sem Maslach og Goldberg (1998) framkvæmdu voru 

lagðar fram áhrifaríkar leiðir til að koma í veg fyrir kulnun, ýmist einstaklingsbundnar eða 

tilviksbundnar. Í rannsókn sinni lögðu þeir fram aðferðir til þess að hjálpa fyrirtækjum og 

einstaklingum að takast á við kulnun. Til að byrja með hvernig hægt er að takast á við skerðingu í 

starfi og auka getu einstaklinga til að sinna starfi sínu. Það er, veita starfsmönnum þá upplifun að 

þeir séu með stjórn á vinnuaðstæðum sínum og hafi nægan félagsstuðning. Starfsmenn þurfa 

jafnframt að upplifa að hæfileikar þeirra fái að njóta sín, auk þess að hafa sjálfræði í starfi og fá 

að taka þátt í ákvarðanatöku innan starfsumhverfisins.     

 Fyrirtæki geta innleitt þá breytingu á starfi starfsmanna að starfsmenn njóti meiri 

hvatningar og finnist starf sitt í auknum mæli viðráðanlegt. Fyrirtæki geta jafnframt haft mikið 

um stjórnun á samspili vinnu og einkalífs fólks að segja, sem er starfsfólki mikilvægt (Maslach og 

Goldberg, 1998). Rannsóknir hafa sýnt fram á að staðbundnar breytur hafi meira um það að segja 
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hvort starfsmaður upplifi kulnun frekar en einstaklingsbundnar breytur. Þar með eru bæði kröfur 

til starfsfólks og skortur á úrræðum eða auðlindum til þess að sinna starfi mikilvægir þættir. 

 Of mikið vinnuálag og persónuleg átök eru helstu hindranir fyrir starfsfólk í starfi. Á meðan 

starfsmenn skortir auðlindir á borð við hjálp við að hafa stjórn á aðstæðum sínum, félagsstuðning, 

notkun á hæfileikum sínum, sjálfræði og þátttöku í ákvarðanatöku er hættan meiri á því að 

starfsmenn upplifi  kulnun (Maslach og Goldberg, 1998). 

2.6 Sveigjanleiki í starfi 

Sveigjanleiki í starfi  hefur verið nefndur sem úrræði gegn starfstengdri kulnun en sveigjanleiki í 

starfi lýsir sér sem svo að fólk reyni að mynda jafnvægi milli einkalífs og starfs síns. Þetta jafnvægi 

á milli starfs og einkalífs er farið að skipta fólk meira máli en áður. Skilgreiningin á sveigjanleika í 

starfi felur í sér hvernig einstaklingar velja að forgangsraða fjölskyldu sinni, starfi, samfélagslegri 

og persónulegri ábyrgð. Fyrirtækjamenning og þekking á sveigjanleika í starfi getur haft áhrif á 

þessa forgangsröðun einstaklinga þar sem sum fyrirtæki bjóða ekki upp á sveigjanleika í starfi. 

Fyrirtæki geta því haft mikið um það að segja hvort einstaklingur nái að halda jafnvægi milli 

einkalífs og vinnu (Munn, 2013).        

 Sveigjanleiki í starfi á rætur að rekja til nítjándu aldar þegar starfsmenn og verkalýðsfélög 

náðu árangri í baráttu sinni um styttri vinnutíma í verksmiðjum. Það er áhugavert að segja frá því 

að stytting vinnutímans hafði ekki mikil áhrif á framleiðsluna (Bosworth og Hogwarth, 2009).  

Rannsóknir á sveigjanleika í starfi á fyrri hluta tuttugustu aldar könnuðu hlutverk hvatningar og 

mannauðsstjórnunar og leiddu í ljós að aukin áhersla á hvatningu leiddi til aukinnar framleiðni 

(Myers, 1924). 

 Mörk einkalífs og vinnu eru að verða stöðugt óskýrari vegna tæknibreytinga, vegna þess 

hve tengd við erum stöðugt vinnu okkar, til dæmis vegna aukins aðgengis með snjallsímum. Þar 

af leiðandi getur starfsmaður upplifað sem svo að hann sé í raun alltaf í vinnunni (Hallur Hallsson 

o.fl., 2018). Þessi þróun og umræða henni tengd hefur meðal annars leitt af sér lagasetningu í 

Frakklandi hvað varðar tölvupóstsamskipti utan vinnu og hefur jafnframt verið rætt um slíka 

lagasetningu í Danmörku (Anna Kristín Jónsdóttir, 2018).  
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Mikil umræða hefur átt sér stað á  Íslandi um styttingu vinnuvikunnar, enda er vinnuvikan á Íslandi 

í lengri kantinum, í samanburði við Norðurlöndin. Þannig hefur stytting vinnuvikunnar verið eitt 

helsta baráttumál margra stéttarfélaga Íslandi, t.a.m. bæði Bandalag starfsmanna ríkis og bæja 

(BSRB) og Verkalýðsfélags Reykjavíkur (VR). Markmið BSRB er að gera Ísland fjölskylduvænna, þar 

sem Íslendingar hafa lengstu vinnuvikuna og njóta því minni tíma með fjölskyldu og vinum sínum 

en starfsmenn gera annarsstaðar á Norðurlöndum. BSRB eru stærstu samtök opinberra 

starfsmanna á Íslandi og vill félagið stytta vinnuvikuna án þess að það leiði af sér lægri laun fyrir 

starfsmenn, með það í huga að auka tíma starfsmanna fyrir fjölskyldu sína og annað í einkalífi 

þeirra (BSRB, e.d).          

 Einkageirinn og opinberi geirinn eru í svipaðri stöðu hvað varðar úrræði og forvarnir 

gagnvart starfstengdri kulnun. Þrátt fyrir það þá býður opinberi geirinn upp á meiri sveigjanleika. 

Einstaklingur missir ekki svo auðveldlega starfið sitt ef hann þarfnast langtíma veikindaleyfis og 

jafnframt styður sterk staða stéttarfélaganna við styrka stöðu opinberra starfsmanna (Rósa 

hjúkrunarfræðingur, munnleg heimild, viðtal, 15. Október 2019).  

2.7 Núvitund 

Núvitund (e. mindfulness) er ein af þeim aðferðum sem hefur verið fjallað um samhliða umfjöllun 

um starfstengda kulnun. Þetta er aðferð sem er þó nokkuð þekkt innan sálfræðinnar og er algeng 

sálfræðimeðferð sem á uppruna sinn í asískri núvitundarhugleiðslu (Martin, 1997). Núvitund er 

ástand sjálfsmeðvitundar, en eins og hugtakið gefur til að kynna þá er það að vera meðvitaður 

um sjálfann sig, þitt innra umhverfi (t.d. andadrátturinn) og þess sem gerist í þínu ytra umhverfi 

(t.d. lykt). Maslach og Goldberg (1998) komust að því að áhrifaríkar aðferðir sem nýta má til að 

koma í veg fyrir kulnun eða draga úr starfstengdri kulnun geta verið bæði einstaklingsbundnar og 

atviksbundnar. Það er að segja innri líðan einstaklings, það sem tengist einstaklingnum sjálfum, 

og svo ytra umhverfi þeirra, sem þeir stjórna ekki að sama marki, t.d. vinnustaðurinn. Núvitund 

fær einstakling sem upplifir einkenni starfstengdrar kulnunar til að vera meira var við sig og 

umhverfi sitt til að geta þannig betur tæklað þessi einkenni kulnunar. Það er hægt að hugsa um 

núvitund sem svo að þú lifir meira í „núinu“ og sért þannig meðvitaðari um það hvernig þér líður. 

Árangur núvitundarmeðferða hefur mikið verið rannsakaður og sýnt hefur verið fram á að 

núvitund sé mjög áhrifarík forvörn gegn bæði sálfræðilegum og líkamlegum einkennum streitu. 
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Þetta var meðal annars niðurstaða úr rannsókn um núvitund sem aðferð til að draga úr þessum 

einkennum sem spannaði tuttugu ár. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna góðan árangur 

núvitundar sem aðferðar til að draga úr þessum einkennum og má því segja að núvitund sé mjög 

góð aðferð til að draga úr eða koma í veg fyrir starfstengda kulnun og einkenni hennar (Shapiro 

o.fl., 2006).   

Einkenni starfstengdrar kulnunar eru mörg, en einkennin geta verið andleg og líkamleg. 

Til að hægt sé að meðhöndla kulnun þarf að meðhöndla bæði streitu og kulnun, vegna þess að 

kulnun er afleiðing mikils álags og langvarandi streitu (Rósa hjúkrunarfræðingur, munnleg 

heimild, viðtal, 15. Október 2019). 

2.8 Heilsuefling 

Heilsuefling er mjög oft nefnd sem úrræði gegn starfstengdri kulnun og hefur meðal annars reynst 

vera áhrifarík forvörn gegn starfstengdri kulnun hjúkrunarfræðinga. Rannsókn Neville (2013) 

sýndi fram á það að stuðningur við heilsueflingu leiddi til betri líðanar hjá hjúkrunarfræðingum 

sem upplifðu kulnun eða aðra starfstengda þreytu.       

 Góð heilsa starfsmanna er bæði mikilvæg fyrir sjálfa starfsmennina og fjölskyldur þeirra, 

þó ekki síður fyrir þá sem starfsmennirnir vinna fyrir. Þrátt fyrir það er samt ekki mikið um að 

fyrirtæki eða yfirmenn innleiði heilsueflingu sem hluta af áætlun sinni til að koma í veg fyrir 

kulnun, streitu eða aðra líkamskvilla vegna vinnu. Þó hafa fyrirtæki náð góðum árangri með því 

að hvetja starfsmenn til að stunda heilsusamlegan lífstíl (Tetrick og Winslow, 2015). Þar að auki 

má nefna að rannsókn Rongen o.fl. (2013) sýndi fram á að starfsmenn sem lifðu óheilsusamlegum 

lífstíl skiluðu af sér minni framleiðni og tóku sér oftar veikindaleyfi, heldur en þeir sem lifðu 

heilsusamlegum lífstíl.          

 Hreyfing bætir lífsgæði fólks og viðheldur þeim, leiðir til þess að fólk lifir lengur og getur 

haft seinkandi áhrif á ýmsa líkamskvilla og sjúkdóma. Þar að auki benda rannsóknir til þess að 

tengsl séu á milli reglulegrar hreyfingar og lengri lífaldurs, sem skilar sér mögulega í lengri 

starfsævi, og það við betri lífsgæði (Ruegsegger & Booth, 2018). Rannsóknir sýna fram á að það 

að hrinda af stokkunum hvatningarátaki innan fyrirtækja, þá með einhverskonar hætti sem 

hvetur starfsmenn til hreyfa sig oftar og/eða almennt til að taka þátt í einhverskonar hreyfingu, 
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reynist áhrifarík leið til að bæta heilsu þeirra. Það að fara í göngu eða í ræktina, sund og hjólreiðar 

voru taldir ákjósanleg valmöguleikar, þó sumir starfsmenn kunni að þurfa á meiri stuðningi að 

halda frá vinnustaðnum (Hunter o.fl., 2018). Hreyfing hefur því margvísleg góð áhrif á bæði 

vellíðan og heilsu starfsmanna, einnig má nefna að samkvæmt nýlegri rannsókn getur hreyfing 

haft langvarandi áhrif á starfstengda örmögnun og þreytu, þ.e.a.s. hreyfing dregur úr örmögnun 

starfsmanna (De Vries o.fl., 2017). Sjúkrasjóðir stéttarfélaganna hafa einnig vald til þess að hvetja 

til hreyfingar á meðal starfsmanna og geta hvatt þá til að lifa hollum lífsstíl, sem er góð forvörn 

gegn starfstengdri streitu og þar með kulnun (“Tikk takk , tikk takk”, 2018). 

Tiltölulega auðvelt er að koma fyrir heilsueflingu innan fyrirtækja, meðal annars er hægt 

að bjóða upp á heilsusamlegan mat í kaffistofum á vinnustöðum, sem talið er að geti bætt bæði 

frammistöðu og orku starfsmanna við störf þeirra. Ef vinnustaðir hafa ekki kaffistofur er hægt að 

bjóða upp á eitthvað sambærilegt, til dæmis bjóða upp á heilsusamlegan mat í sjálfsölum (Ron 

Friedman, 2015). Rannsókn gerð á næringu og mat á vinnustöðum sýndi fram á að með því að 

sameina næringarfræðslu og breytingu á mataræði sem er í boði á vinnustaðnum mætti stuðla 

að heilbrigðu mataræði og þar af leiðandi þyngdartapi starfsmanna (Geaney o.fl.,2016). 

Góður svefn er líka mikilvægur fyrir heilsu starfsmanna og viðmælandi lagði mikla áherslu 

á bæði heilbrigða lifnaðarhætti og að passa svefninn, matarræði, hreyfinguna og félagslega 

þátttöku, sem væri nauðsynleg (Rósa hjúkrunarfræðingur, munnleg heimild, viðtal, 15. Október 

2019). Svefn er mikilvægur fyrir heilsu starfsmanna, lítill svefn leiðir til minni þátttöku innan 

vinnustaðarins, dregur úr afköstum starfsmanna og starfsánægju. Svefninn er mikilvægur og þá 

hvíldin á milli vakta sömuleiðis, bæði fyrir heilsu starfsmanna og framleiðni þeirra (Toker & 

Melamed, 2017).  

Vegna aukinnar umræðu um viðfangsefni ritgerðarinnar eru margir sem hafa komið sínu 

innleggi fram hvað varðar úrræði gagnvart starfstengdri kulnun. Til að mynda hafa VIRK 

starfsendurhæfingarsjóður og VR talað mikið um forvarnir, þá einna helst þá styttingu 

vinnuvikunnar. Þegar skoðuð eru gögn VIRK starfsendurhæfingarsjóðs má sjá að aukning hefur 

verið í endurhæfingarbeiðnum vegna andlegrar vanlíðanar. Samkvæmt ársriti VIRK árið 2019 þá 

hefur þriðjungur þeirra sem leitað hafa til VIRK talið að kulnun væri meginástæðan fyrir komu 
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sinni. Þó eru ekki aðrar sambærilegar mælingar til staðar fá fyrri árum og mörg einkenni kulnunar 

eru sambærileg einkennum annarra sjúkdóma. Engu að síður má álykta sem svo út frá þessum 

gögnum að mjög margir finni til einhverra einkenna kulnunar, hvort sem sé að ræða starfstengda 

kulnun eða ekki (VIRK starfsendurhæfingarsjóður, 2019).  

VR kom einnig fram með lista af fimm atriðum sem fólk gæti stuðst við til að koma í veg 

fyrir kulnun. Meðal annars er fólk hvatt til þess að passa upp á hvíldina og tekið er fram að 

starfsmaður eigi rétt á ellefu klukkutímum, sem þeir geta notað til þess að hvílast eða til hvers 

sem þá langar til að gera við þann tíma. Þá er fólk hvatt til að taka ekki við meira magni verkefna 

en viðkomandi ræður við. Hvatt er til daglegrar hreyfingar, að taka sér hlé frá tækninni og síðan 

að huga að því sem skiptir einstaklinginn mestu máli, t.a.m. fjölskyldu eða áhugamáli (VR, e.d.).

 Viðmælandi nefndi einnig mörg þessara atriða, m.a. þau sem tengjast bæði heilsueflingu, 

núvitund og jafnvægi í starfi. Það er oft duglega fólkið sem finnur fyrir einkennum kulnunar vegna 

þess að það tekur oft á sig fleirri verkefni heldur en krafist er. Viðmælandi minntist einnig á að 

passa upp á hreyfinguna, hvíldina og gera eitthvað sem okkur langar (Rósa hjúkrunarfræðingur, 

munnleg heimild, viðtal, 15. Október 2019).        

 Það má einnig nefna að konur sækja sér miklu frekar hjálp heldur en karlar (Rósa 

hjúkrunarfræðingur, munnleg heimild, viðtal, 15. Október 2019). Þetta sýna einnig upplýsingar 

frá VIRK þar sem að 33% þeirra sem sóttu sér þjónustu VIRK starfsendurhæfingarsjóðs voru 

karlmenn og 67% voru konur. Það eru því hlutfallslega miklu fleiri konur sem sækja sér þessa 

þjónustu (VIRK starfsendurhæfingarsjóður, 2019). Þetta er að öllum líkindum vegna þess að það 

er mikið „taboo“ í umræðunni og finnst mörgum þessu fylgja mikil skömm. Þessi skömm er þá 

einkum vegna þess að fólki finnst það koma fyrir með þeim hætti að það geti ekki unnið vinnuna 

sína (Rósa hjúkrunarfræðingur, munnleg heimild, viðtal, 15. Október 2019). 
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3 Aðferðarfræðikafli 

Notast var við grundaða kenningu (e. grounded theory) sem byggir aðferðafræði á gagnasöfnun 

og greiningu á gögnunum með það að markmiði að öðlast skilning á fyrirbærinu sem verið er að 

skoða (Charmaz o.fl., 2007). Til þess er fyrirliggjandi gögnum safnað og hugtakagreiningum þar 

sem að mikið er til af ritrýndu efni um viðfangsefnið, meðal annars á Google Scholar, Wiley og 

Hvar.is. Þau gögn voru síðan greind út frá pósitivisma (e. positivism), heimspekilegri aðferðafræði 

sem gengur út á það að rannsaka upplifun á huglægan hátt, sem á betur við þegar rætt er um 

sálrænt ástand og upplifun eins og kulnun. Fyrirliggjandi gögn eru greind og túlkuð huglægt (Feigl, 

2019).             

 Jafnframt var tekið viðtal við einn einstakling, sem valinn var eftir hentugleika, það er að 

segja einstakling sem auðvelt var að ná sambandi við og gaf færi á sér til að ræða við undirritaðan 

um viðfangsefni ritgerðarinnar. Spurningarnar voru sumar hverjar lokaðar en flestar voru þær 

opnar svo hægt væri að spyrja enn frekar um viðfangsefnið. Gervinafnið Rósa var notað um 

viðmælandann. Tilgangurinn með viðtalinu var að öðlast frekari upplýsingar um viðfangsefni 

ritgerðarinnar frá einhverjum sem starfar við meðhöndlun starfstengdrar kulnunar. Viðmælandi 

hefur starfað lengi við meðhöndlun kulnunar og er því fagaðili á því sviði, auk annarar menntunar 

er hún menntuð sem hjúkrunarfræðingur. Rósa var fín til fara, klædd ljósrauðum klæðnaði og 

virtist spennt fyrir viðtalinu. Viðtalið fór fram inn á skrifstofu viðmælenda, á vinnustað hennar. 

Engar truflanir áttu sér stað og algjör þögn var á viðtalsstaðnum. Viðtalstíminn var 28 mínútur og 

47 sekúndur að lengd. 
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4 Niðurstöður 

Rannsóknarspurning ritgerðarinar var eftirfarandi: Hvernig er hægt að koma í veg fyrir 

starfstengda kulnun á íslenskum vinnumarkaði og hvaða þættir geta dregið úr einkennum 

kulnunar? Í því skyni að svara spurningunni voru skoðaðar rannsóknargreinar um kulnun og 

úrræði sem gagnast hafa við forvarnir, auk meðferðarúrræða fyrir fólk sem hefur upplifað 

einkenni kulnunar eða fyrstu stig þess.        

 Kulnun hefur mikil áhrif á daglegt líf fólks, enda er kulnun alvarlegt sálrænt ástand sem er 

til komið vegna langvarandi streitu. Fólk sem upplifir starfstengda kulnun missir áhugann á starfi 

sínu og fjarlægir sig frá starfinu (Maslach og Leiter, 2016). Það upplifir jafnframt einkenni 

örmögnunar og missir svo trú á getu sinni til að sinna starfi sínu og sjálfu sér. Kulnun hefur verið 

sögð þríþætt, en þessir þrír þættir eru bölsýni, tilfinningaleg örmögnun og minnkuð persónuleg 

frammistaða (Maslach, 1982). Bölsýni, einnig þekkt sem persónuhlutgerving, lýsir sér þannig að 

starfsmaður verður aftengdari starfi sínu og fer að sjá starfsmenn sem hluti. Starfsmaðurinn fer 

að gleyma að setja sig í spor annarra en þetta er talin vera ákveðin sjálfsvörn vegna þeirra erfiðu 

samskipta sem starfsmaður á í daglega. Tilfinningaleg örmögnun, eins og hugtakið ber með sér, 

er gífurleg andlega örmögnun vegna álags í starfi. Að lokum á minnkuð persónuleg frammistaða 

sér stað, þar á meðal vegna minnkaðrar framleiðni starfsmanns og aukinnar fjarveru vegna 

kulnunar. Starfsmenn sem upplifa minnkaða persónulega frammistöðu í starfi upplifa sig vanhæfa 

í starfi sínu. Þar sem frammistaða starfsmannsins verður verri fer honum að finnast hann 

vanhæfur í starfi (Landy og Conte, 2013).       

 Mörg áhrifarík meðferðarúrræði eru til staðar fyrir starfsmenn og vinnuveitendur þeirra. 

Þar á meðal eru úrræði eins og jafnvægi milli vinnu og einkalífs (sveigjanleiki í starfi), núvitund og 

heilsuefling. Þessi úrræði hafa ekki bara sýnt sig sem góð úrræði fyrir þá sem upplifa einkenni 

kulnunar, heldur hafa þau einnig gagnast sem forvörn gegn kulnun. Það er á ábyrgð bæði 

starfsmanna og vinnuveitenda að gefa starfsmönnum tíma fyrir einkalíf sitt, en vegna aukinnar 

tækninotkunar er að verða erfiðara fyrir fólk að ná þessu jafnvægi milli á starfs og einkalífs. 

Heilsuefling hefur reynst áhrifarík í baráttu hjúkrunarfræðinga gegn kulnun, en 

hjúkrunarfræðingar starfa gjarna við mikið álag sem getur leitt til kulnunar. Að hvetja til 

heilsueflingar og heilbrigðs lífernis getur meðal annars aukið framleiðni og almennt betri líðanar 
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í starfi. Núvitund getur gagnast vel þegar meðhöndla á líkamleg og andleg einkenni kulnunar. 

Núvitund gengur út á að vera var við sína eigin líðan í „núinu“. 

Meginniðurstaðan er því sú að best sé að blanda þessum forvörnum saman og að þær 

miði að því að draga úr þremur þáttum kulnunar og einkennum streitu.  
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að útbúa fræðilega samantekt um mögulegar forvarnir gegn 

starfstengdri kulnun og skoða þætti sem gætu dregið úr starfstengdri kulnun. Tilgangurinn með 

rannsókninni var að hjálpa fólki sem er að upplifa einkenni starfstengdrar kulnunar og fagfólki 

sem starfar við meðferð á kulnun að nálgast auðveldlega upplýsingar um forvarnir og úrræði gegn 

kulnun. Þar af leiðandi var farið yfir helstu einkenni starfstengdrar kulnunar, upplifun fólks af 

kulnun og áhrif þeirra á líf fólks í daglegu starfi. Þar næst voru skoðuð hin helstu þekktu úrræði 

sem oftast eru nefnd, bæði forvarnir og hugsanlegar lausnir við starfstengdri kulnun. Hvert úrræði 

var tekið fyrir og því lýst út frá fyrri rannsóknum og ritrýndum greinum. 

 Aðgengi upplýsinga um kulnun hefur skánað mikið vegna aukinnar umræðu um kulnun á 

Íslandi og erlendis. Stéttarfélögin hafa aukið aðgengi að úrræðum og annarri fræðilegri samantekt 

til þess að hjálpa bæði starfsmönnum og fyrirtækjum að nálgast upplýsingarnar. Kulnun á 

alvarlegu stigi er þó nokkuð sjaldgæf en starfsmenn finna oftar fyrir starfstengdri streitu (Elín 

Albertsdóttir, 2019). Ef bjargráð gegn starfstengdri streitu eru til staðar fyrir starfsmenn væri 

hugsanlega hægt að fækka þeim tilvikum af einstaklingum sem upplifa alvarleg einkenni 

starfstengdrar kulnunar, enda er kulnun fyrst og fremst afleiðing langvarandi streitu (Maslach, 

Schaufeli og Leiter, 2001).         

 Ýmiskonar úrræði og forvarnir geta gagnast við kulnun. Þar á meðal eru sveigjanleiki í 

starfi. Vinnuveitandi getur hjálpað starfsmanni að finna gott jafnvægi á milli lífs og vinnu, sem er 

mikilvægt því vellíðan í starfi getur við það aukist. Þar að auki er oft rætt um styttingu 

vinnuvikunnar og áhrif þess á framleiðni, en styttingin virðist ekki draga úr framleiðni starfsmanna 

(Bosworth og Hogwarth, 2009). Þó að núvitund og heilsuefling eru að vísu ekki það háð 

vinnuveitenda þegar kemur að því hvernig skuli koma því að hjá fyrirtæki. Þá er sveigjanleiki í 

starfi mikið bundið vinnuveitendanum að gefa þann sveigjanleika sem starfsmaður krefst í 

daglegu lífi.                                   

 Núvitund hefur verið mikið rannsökuð, en rannsóknir síðustu tuttugu ára hafa sýnt að hún 

hefur reynst vel sem úrræði og forvörn gegn kulnun. Ástæðan fyrir því er sú að núvitund getur 

dregið úr einkennum streitu. Núvitund gengur út á að vera var við sína eigin líðan og að lifa í núinu 

(Shapiro o.fl., 2006). Það væri auðvelt að innleiða núvitund fyrir flesta vinnustaði með því að 



 

23 
 

hvetja starfsmenn til að huga að meira hvernig þeim líður í núinu. Vera varir við sig sjálfa, þeirra 

umhverfi og þeirra eiginn líðan. Væri hægt á sumum vinnustöðum að innleiða jóga tíma eða halda 

núvitundarnámskeið sem eru í boði fyrir vinnustaði og æfa þannig núvitund hjá starfsmönnum. 

Heilsuefling styður við heilsu starfsmanna og er góð forvörn gegn kulnun. Auðvelt er að 

hvetja til heilsusamlegs lífstíls í formi hreyfingar og mataræðis innan fyrirtækja. Rannsóknir benda 

til þess að hóflegar líkur séu á því að heilsuefling dragi einnig úr fjarveru starfsmanna, en 

heilsuefling virðist aðallega auka vellíðan. Það þarf þó að horfa til bæði líkamlegra og andlegra 

þátta heilsu fólks (Kuoppala o.fl., 2008). Mikið er af möguleikum þegar kemur að heilsueflingu, 

það væri hægt að halda daga þar sem starfsmenn er hvattir til að hjóla í vinnuna sé þess 

möguleiki. Reyna að bjóða uppá heilsusamlegri mat, sem dæmi væri hægt að hafa sjálfssala sem 

myndu þá bjóða uppá heilsusamlegan mat og drykki. Þar að auki væri hægt að hvetja starfsmenn 

til að mæta í ræktina fyrir vinnu, með því að hafa það þess vegna borgað af vinnuveitenda sem 

hluta af launum.  Það er, bjóða upp á líkamsræktarstyrk.     

 Viðmælandi sem starfar við að hjálpa fólki sem upplifir einkenni kulnunar eða 

vinnutengdrar streitu var spurð út í hugsanlegar lausnir við kulnun. Hún nefndi mikilvægi 

hvíldarinnar þegar fólk upplifir þessi einkenni kulnunar eða streitu. Það er að stoppa og hugsa um 

hvað þú ert að gera og reyna vera meira í „núinu“. Þar að auki hvatti viðmælandi til þess að fólk 

taki sér meiri tíma fyrir sjálft sig, til gera eitthvað sem þeim finnst gaman, en þarna getur 

sveigjanleika í starfi gagnast vel. Hreyfing og heilsusamlegt mataræði er mikilvægt, en þó skal 

leggja áherslu á hvíldina. Þannig má álykta að lausnin við kulnun sé að mörgu leiti að nýta forvarnir 

á borð við sveigjanleika í starfi, núvitund og heilsueflingu saman með það að markmiði að hafa 

áhrif á þrjá þætti kulnunar. Hvíld, hreyfing, að vera í núinu og gera eitthvað skemmtilegt getur 

allt tengst þessum ofantöldum forvörnum.  
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Viðauki 1 viðtalsrammi 
Sæl. 

Ég heiti Gísli Vilberg Stefánsson og er að klára grunnnám í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Í 

BS-ritgerð minni er ég að taka saman forvarnir og úrræði gegn kulnun. Leiðbeinandi minn er Erla 

Sólveg Kristjánsdóttir, dósent við viðskiptafræðideild. 

Mætti bjóða þér að koma í viðtal sem gæti tekið 30-45 mínutur.  

 

Farið verður með öll gögn viðtalsins sem trúnaðarupplýsingar og verða þau tekin uppá símann 

hjá mér. Öllum gögnum verður síðan eytt að lokinni vinnslu ritgerðarinnar. Þátttakendum 

verður boðið uppá að gefin verði gervinöfn og verður gætt að því að ekki verði unnt að rekja 

persónugreinalegar upplýsingar til þátttakenda. Þátttakendum er frjálst að hætta þátttöku í 

rannsókninni hvenær sem er. Ef þáttakandi vill ekki svara einstakri spurningu, þá getur 

þátttakandi sleppt henni án frekari útskýringa. Viðtalið samanstendur af nokkrum almennum 

atriðum/spurningum tengt kulnun. 

 

Kveðja Gísli Vilberg 

  

Spurningar um kulnun  

1. Við hvað starfar þú núna og hvað hefur þú starfað við? 

2. Hefur þú einhverja reynslu af kulnun? Ef svo er hver er þín upplifun af kulnun (hjá þér eða 

öðrum sem þú hefur unnið með, tekurðu eftir einhverju mynstri). 

3. Hver eru þau úrræði ef einhver, sem vinnustaðurinn bauð þér uppá? 

4. Nokkur úrræði sem talin eru góð til að sporna við kulnun hversu mikið kannast þú við 

hugtakið sveigjanleiki vinnu, núvitund og heilsuefling. 

5. Hver er þín upplifun og reynsla af sveigjanleika í vinnu. 

6. Hver er þín upplifun og reynsla af núvitund. 

7. Hver er þín upplifun og reynsla af heilsueflingu. 

8. Upplifun þín af vinnustaðnum hvernig var að fá hjálp er gott aðgengi að upplýsingum og 

úrræðum sem vinnustaðurinn býður uppá? Ef svo hvað? Ef ekki hvað finnst þér að mætti 

vera betur gert og hvernig að þínu mati. 

9. Vinnustaðarmenning, hvernig aðlagar hún sig að þessari umræðu. 

10.  Hvað væri lausnin við vinnutengdri streitu? 


