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Útdráttur 

Vellíðan í starfi er mikilvægur þáttur fyrir flesta einstaklinga og starfsfólki sem líður vel í 

starfi sínu upplifa almennt meiri lífsánægju. Hins vegar geta komið upp erfiðleikar í starfi 

og mikilvægt er að starfsmenn geti tekist á við þessa erfiðleika á gagnlegan hátt til þess 

að koma í veg fyrir starfstengda streitu og kulnun. Handleiðsla er bjargráð sem hefur 

reynst mikilvægt til þess að hjálpa starfsfólki að meðal annars ná tökum á erfiðleikum í 

starfi. Ritgerð þessi er fræðileg úttekt og markmið hennar var að kanna hvað einkennir 

starfsánægju, hvernig má viðhalda henni með handleiðslu og um leið koma í veg fyrir 

streitu. 

Rannsóknir sýna að jákvæð tilfinning sem starfsmenn finna gagnvart starfi sínu og 

þeir starfsmenn sem finna fyrir starfsánægju leggja meira á sig og standa sig betur í vinnu. 

Þeir þættir sem efla starfsánægju eru meðal annars umbun, viðurkenning, öryggi og 

hvatning. Streita hefur neikvæð áhrif á starfsánægju og er starfsfólk í umönnunarstörfum 

líklegri til þess að finna fyrir streitu í starfi. Einnig eiga þeir í meiri hættu á að finna fyrir 

einkennum kulnunar sem getur verið afleiðing streitu. Notkun bjargráða eins og 

stuðningur á vinnustað og handleiðsla, hefur reynst hvað vænlegast til þess að takast á 

við einkenni streitu og koma í veg fyrir kulnun í starfi. Handleiðsla hjálpar starfsmönnum 

að takast á við erfiðar kröfur á vinnustað, hjálpar þeim að vinna á gagnlegan hátt og bætir 

líðan starfsmanna. Niðurstöður ritgerðarinnar sýndu að streita og kulnun er algeng á 

meðal starfsmanna í umönnunarstörfum, svo sem félagsráðgjafa. Notkun bjargráða hafa 

jákvæð áhrif á þessa þætti. Stuðningur á vinnustað og handleiðsla í starfi reyndust hafa 

hvað mest áhrif á ánægju og vellíðan í starfi.  

Handleiðsla er áhrifarík til þess að koma í veg fyrir streitu í starfi og afleiðingar hennar. 

Með frekari rannsóknum á orsökum streitu í starfi, handleiðslu og nýtingu hennar, væri 

hægt að þróa skilvirkt eftirlitskerfi sem hægt væri að nota til þess að draga úr vinnutengdri 

streitu og koma í veg fyrir kulnun í starfi. Væri þetta kerfi hentugt fyrir alla starfsmenn.   
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BA-prófs í félagsráðgjöf við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Ástu Snorradóttur 

lektor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, fyrir gagnlegar ábendingar, faglega 

leiðsögn og góða eftirfylgni. Einnig vil ég þakka Álfheiði Sverrisdóttur fyrir framlag hennar 

til yfirlesturs verkefnisins og góðar ábendingar. Ég vil þakka öllum þeim sem hafa staðið 

við bakið á mér í gegnum námið, hvatt mig áfram, hrósað mér og veitt mér aðstoð þegar 

ég hef þurft á henni að halda. Að lokum vil ég þakka mömmu minni, Sif Stefánsdóttur, 

fyrir alla þá aðstoð sem hún hefur veitt mér, gagnleg ráð og ómetanlega hvatningu og 

hrós. Takk fyrir að vera alltaf til staðar.  
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1 Inngangur  

Vinna er mikilvæg fyrir flesta einstaklinga og hefur áhrif á mismunandi þætti í lífi fólks, 

þar með talið tekjur, félagsleg tengsl, líðan bæði innan og utan vinnu, sjálfsmynd og 

almennt á heilsu fólks (Iris og Barrett, 1972). Ánægja í starfi getur því haft mikil áhrif á 

vinnandi fólk. Ánægja í starfi og lífsánægja getur haldist í hendur (Ásta Bjarnadóttir, 2000). 

Smitunarkenningin (e. spillover theory) er kenning sem gengur út frá því að ef 

einstaklingur er ánægður með einhvern einn þátt í lífi sínu getur sú ánægja smitast yfir á 

aðra þætti í lífinu (Judge og Wantanabe, 1993). Innan þessarar kenningar má ætla að 

almenn lífsánægja verði til þess að einstaklingur upplifi starfsánægju og öfugt; 

einstaklingur sem upplifir ánægju í starfi upplifir meiri lífsánægju (Ásta Bjarnadóttir, 

2000).  

Lífsánægja vísar til þess hversu ánægður einstaklingur er með ákveðna þætti í lífi sínu, 

sem getur verið breytilegt eftir tímabilum sem og eftir einstaklingum (Moons, Budts og 

De Geest, 2006). Starfsánægja er vítt hugtak og hefur verið skilgreint af mörgum 

fræðimönnum. Locke (1976) skilgreindi starfsánægju sem jákvæða tilfinningu sem 

starfsmenn upplifa vegna vinnu sinnar. Starfsmaður skynjar vinnu sína á jákvæðan eða 

neikvæðan hátt. Hann metur ánægju meðal annars út frá starfsumhverfi sínu og 

vinnuaðstæðum, möguleika á þróun í starfi, viðurkenningu fyrir starf sitt og tengsl við 

samstarfsfólk (Goris, 2008). Ánægðir starfsmenn eru líklegri til þess að leggja meira á sig 

þegar starfsandinn er góður. Ávinningar þess eru meðal annars minni starfsmannavelta 

og bætt velgengni fyrirtækja (Luthans, 2002).  

Vinnuálag og streita getur gert vart við sig hvenær sem er og margir þættir geta haft 

áhrif á vanlíðan í vinnu, svo sem mikið álag, miklar kröfur til starfsmanna og erfið verkefni 

(Kim, Ji og Kao, 2011). Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni WHO (2007) er streita og 

álag á vinnustað óhjákvæmilegt en getur þó verið af hinu góða. Viðráðanleg streita getur 

virkað sem hvati fyrir starfsmenn og haldið uppi áhuga þeirra. Hins vegar þegar streita og 

álag verður það mikið að starfsmenn ráða illa við afleiðingarnar, getur það skaðað 

starfsmenn andlega og líkamlega og mögulega leitt til kulnunar. Áhugavert væri að 

komast að hvernig hægt er að minnka vinnutengda streitu og koma í veg fyrir hana. 

Markmið með þessari ritgerð var að kanna hvað einkennir starfsánægju, hvernig má 

viðhalda henni með handleiðslu og um leið koma í veg fyrir streitu. 
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Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: „Hvað einkennir starfsánægju?“ og „hvernig 

má viðhalda ánægju í starfi með handleiðslu og um leið koma í veg fyrir streitu í starfi?“.  

Til þess að svara ritgerðarspurningunum er ritgerðinni skipt upp í tvo megin kafla. Í 

fyrsta kaflanum var kannað hvernig vellíðan í starfi og hugtakið starfsánægja tengjast og 

hvernig starfsánægja hefur áhrif á starfsárangur. Einnig var kannað hvernig efla megi 

starfsánægju með innri og ytri hvatningum og stuðningi til starfsmanna. Því næst var 

kannað hvernig hægt er að takast á við streitu inni á vinnustað með notkun bjargráða og 

stuðningi á vinnustað. Loks var farið yfir kulnun í starfi félagsráðgjafa. Í öðrum kaflanum 

var handleiðslu könnuð ásamt því að skilgreining á hugtakinu var sett fram. Farið var yfir 

tilgang og markmið handleiðslu, hvernig beita má henni í starfi, hvað einkennir góða 

handleiðslu og hvernig hægt er að nota hana á gagnlegan og skilvirkan hátt. Loks var 

handleiðsla í starfi félagsráðgjafa skoðuð og hvernig hægt er að nýta handleiðslu til að 

bæta líðan félagsráðgjafa í starfi. 

Þær kenningar og nálganir sem nýttar voru eiga við margar starfsstéttir en hér var 

aðallega einblínt á að þær geti nýst í félagsráðgjöf eða sambærilegum 

umönnunarstörfum. Flestar heimildirnar sem notast var við eru ritrýndar fræðigreinar og 

bækur, íslenskar fræðigreina og bækur og heimasíða Handleiðslufélags Íslands.  
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2 Vellíðan í starf 

Í þessum kafla verður fjallað um vellíðan í starfi. Í fyrri part kaflans verður farið yfir 

starfsánægju, skilgreiningu á hugtakinu, tengingu á milli starfsánægju og starfsárangurs og loks 

hvernig efla megi starfsánægju með hvatningu og stuðningi. Í seinni part kaflans verður farið 

yfir streitu, skilgreiningu á hugtakinu og hvernig má takast á við streitu með notkun bjargráða 

og stuðningi inni á vinnustað. Loks verður tekin fyrir kulnun og kulnun í starfi á meðal 

félagsráðgjafa.  

2.1 Starfsánægja  

Starfsmenn spila lykilhlutverk í stofnunum og fyrirtækjum og þess vegna er mikilvægt að þeim 

líði vel í starfi (Holden o.fl., 2011). Starfsmenn sem upplifa starfsánægju eru líklegri til þess að 

standa sig vel í starfi sínu og leggja meira á sig sem hefur góð áhrif á velgengni fyrirtækja 

(Luthans, 2002). Þeir starfsmenn sem finnast þeir vera mikils metnir í starfi upplifa einnig meiri 

starfsánægju en aðrir (Goris, 2008). Þess vegna er mikilvægt að starfsmönnum líði vel í 

vinnunni.  

Streita er algeng í ýmsum störfum líkt og í umönnunarstörfum, þó svo að streita í starfi 

geti komið fyrir hvaða starfsmann sem er í hvaða starfi sem er (Maslach, 1982). Hægt er að 

beita ákveðnum inngripum til þess að draga úr streituvaldandi áhrifum og þar með vernda 

starfsmanninn fyrir áhrifum þeirra (Holden o.fl., 2011). Fyrsta skrefið til þess að koma í veg 

fyrir mikla og viðvarandi streitu er að þekkja algengar birtingarmyndir hennar. Þannig er hægt 

að beita snemmtækri íhlutun og koma í veg fyrir að streitan verði meiri og verri (Nelson og 

Burke, 2000). Ef streita er viðvarandi í langan tíma getur hún haft skaðleg áhrif á heilsu fólks, 

á vinnu þeirra og einkalíf (McLean, 1999). Mikilvægt er því að styðja við og viðhalda heilsu 

starfsmanna (Holden o.fl., 2011).  

Starfsánægja hefur verið skilgreind sem jákvæð tilfinning sem starfsmenn upplifa gagnvart 

starfi sínu. Starfsmenn geta upplifað starfið bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt (Locke, 1976) 

sem þeir meta meðal annars út frá starfsumhverfi sínu, skipulagsheild, sambandi við 

samstarfsmenn, þá viðurkenningu sem þeir fá fyrir starfið sitt og möguleika á þróun í starfi 

(Goris, 2008). Rannsókn Coffey, Dugdill og Tattersall (2004) sýndi fram á nokkra þætti sem 

hafa neikvæð áhrif á starfsánægju. Meðal annars voru atriði eins og lág laun, lítil eða engin 
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viðurkenning frá yfirmönnum og takmarkaðar líkur á þróun í starfi og stöðuhækkun sem ýttu 

undir óánægju starfsmanna. Starfsánægja varð meiri þegar laun voru góð miðað við erfiði 

vinnunnar, þegar yfirmenn sýndu starfsmönnum sínum athygli og viðurkenningu og þegar 

möguleiki var á þróun í starfi og möguleiki á stöðuhækkunum. 

Nokkrar hugmyndir hafa komið fram er tengjast starfsánægju og starfsárangri. Judge, 

Thorensen, Bono og Patton (2001) skrifuðu  um sjö módel sem fjalla um tengingu starfsánægju 

og starfsárangurs. Jákvæð tengsl hafa komið fram á milli starfsánægju og frammistöðu í starfi, 

sem þýðir að þeir sem eru ánægðir í starfi sínu og líður vel eru líklegri til þess að ganga vel í 

starfi. Einnig getur dæmið snúist við þannig að þeim sem gengur vel og líður vel í vinnunni 

upplifa meiri starfsánægju. Aðrar hugmyndir sýna fram á að engin tenging sé á milli 

starfsánægju og starfsárangurs eða að aðrir utanaðkomandi þættir hafi áhrif á hana (Judge 

o.fl., 2001). Þessir utanaðkomandi þættir geta verið ytri og innri hvatningar. Dæmi um ytri 

hvatningar eru laun, virðingarstaða starfsins og hrós frá yfirmönnum og stjórnendum. Dæmi 

um innri hvatningar eru eigin tilfinningar starfsmannsins um verkefni sem hann tekur að sér í 

starfinu (Aldís Friðriksdóttir, 1988).  

Rannsókn Jones (2001) greinir frá því að félagsráðgjafar upplifa almennt mikla ánægju í 

starfi sínu jafnvel þótt starfið getur verið krefjandi. Ein helsta ástæðan fyrir því er að þeir 

upplifa vinnu sína með skjólstæðingum sem eitthvað af hinu góða og þeim finnst þeir vera að 

hjálpa fólki. Aðrir utanaðkomandi þættir geta ýtt undir streitu eins og slæm vinnuaðstaða, 

léleg laun og slæmur starfsandi. Hins vegar vegur þessi góða tilfinning og innri ánægja sem 

starfsmenn finna fyrir í starfi sínu, upp á móti utanaðkomandi streituvaldandi þáttum (Jones, 

2001). Aðrar rannsóknir styðja við þessar upplýsingar og sýna að félagsráðgjafar skuldbinda 

sig starfi sínu, eru mjög áhugasamir um starfið sem og skjólstæðinga sína (McLean og Andrew, 

2000). Bein samskipti við skjólstæðinga ýtir undir starfsánægju, sem og fjölbreytt verkefni og 

áskoranir í starfi, að vera metinn fyrir starf sitt og að gera eitthvað sem breytir lífi fólks. 

Starfsmenn finna þá fyrir ánægju og umbun (Parry Jones, Grant, McGrath, Caldock, Ramcharan 

og Robinson, 1998). Þessir tilfinningalegu hlutir eru starfsmönnum mikilvægir, veita þeim 

ánægju og þeirri tilfinningu að þeim finnst þeir geta skipt sköpum í lífi fólks (Collins, 2008). 

Sýna þessar rannsóknir fram á það að starfsmenn meta meira að þeir eru að gera eitthvað gott 

fyrir fólk og samfélagið, heldur en efnislega hluti. Vegur það einnig upp á móti öðrum 

erfiðleikum sem þeir horfast í augu við. Hins vegar er þessi innri hvatning ekki alltaf til staðar 
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hjá öllum starfsmönnum og því eru aðrir þættir sem hafa áhrif á vellíðan í starfi. Einn þáttur til 

að útskýra líðan í vinnu er að skoða hvaða eiginleikar efla starfsánægju. 

2.2 Að efla starfsánægju 

Þættir sem efla starfsánægju eru meðal annars hvatning, umbun, viðurkenning og öryggi 

(Kumara og Koichi, 1989). Einnig má nefna hvetjandi vinnuaðstæður, skýrar starfsreglur og 

þegar starfsmönnum finnst þeir vera hluti af heild (Kovach, 1987). Upplifun starfsmanna á 

starfinu er mikilvæg, sem og sú þýðing sem starfið hefur fyrir þá (Lawler, 1969).  

Til að betur útskýra hvernig efla megi starfsánægju má meðal annars skoða fjórar nálganir 

sem fræðimaðurinn Locke (1976) greindi frá. Samkvæmt honum má flokka eflingu 

starfsánægju í fjórar megin nálganir. Fyrsta nálgunin beinist að því að hámarka megi 

starfsánægju með því að koma með einhvers konar ytri hvatningu eins og að borga sanngjörn 

laun, koma á hvetjandi kerfi til að auka mátt launanna, eiga möguleika á stöðuhækkunum og 

að bæta vinnuumhverfi og efnislegan aðbúnað starfsmanna (Locke, 1976). Önnur nálgunin 

beinist að því að bæta félagsleg tengsl og aðra félagslega þætti á vinnustaðnum. Þar má nefna 

samskipti á milli starfsmanna og á milli yfirmanna og starfsmanna (Lawler, 1983). Þriðja 

nálgunin snýst um innri hvatningu þar sem áhersla er lögð á starfsmanninn og möguleika hans 

til þess að nýta hæfileika sína í starfinu, bera ábyrgð, vinna sjálfstætt í verkefnum frá upphafi 

til enda og fá endurgjöf (Locke, 1976). Fjórða og síðasta nálgunin snýst um starfsmanninn 

sjálfan og eiginleika hans. Í þeim tilfellum er verið að einblína á starfið sjálft og hvernig 

starfsánægja byggist á þessum eiginleikum starfsmannsins og með minni áherslu á starfið sjálft 

(Judge og Watanabe, 1993). Aldur, kyn og menntun geta haft áhrif á viðhorf starfsmanna til 

starfsins, bæði jákvæð og neikvæð viðhorf þeirra (Arvey, Carter og Buerkley, 1991). Hvatning 

virðist vera mikilvæg þegar kemur að starfsmanninum og vinnu hans. 

Hvatning er eitt form af stuðningi sem getur stuðlað að starfsánægju. Hvati dregur fólk 

áfram og er ástæða þess að fólk framkvæmir eða hegðar sér á tiltekinn hátt. Starfshvatning 

fær starfsmenn til þess að gera sitt besta og útkoma þess eru aukin afköst sem og gæði 

þjónustu (Arnold, 2005). Hvatning getur komið frá ytri eða innri þáttum. Meðal þeirra ytri 

þátta sem hafa áhrif á ánægju í starfi eru laun, öryggi, hrós og stöðuhækkun (Boddy, 2017). 

Einnig geta samskipti við annað fólk á vinnustaðnum haft góð áhrif á starfsmannaánægju, til 

dæmis góð félagsleg tengsl við samstarfsmenn og yfirmenn (Ásta Bjarnadóttir, 2000). Innri 

hvatning er hvatning sem kemur frá starfsmanninum sjálfum; sú tilfinning sem hann upplifir 
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þegar hann vinnur verkefni sjálfur, finnur fyrir ánægju yfir loknu verkefni og að hann sé að 

vinna fullnægjandi vinnu (Boddy, 2017). Starfsmenn sem starfa við hvetjandi starfsaðstæður 

finna frekar fyrir vellíðan í starfi (Kovach, 1987).  

Abraham Maslow setti fram kenningu um hvatningu manna sem nefnist 

„þarfapýramídinn“ (e. Hierarchy of Needs) og lagði fram þá tilgátu að einstaklingar upplifðu 

margvíslegar þarfir. Hann skipti þörfunum upp í fimm þrep og þurfa einstaklingar að fullnægja 

einu þrepi áður en hægt er að færa sig yfir á næsta þrep og svo koll af kolli. Þó þarf ekki að 

fullnægja hverju þrepi fullkomlega. Þarfirnar neðst í pýramídanum eru ráðandi þar til þeim 

hefur verið að hluta til fullnægt (Maslow, 1943). Neðstu tvö þrepin flokkast undir grunnþarfir 

einstaklinga. Þar af eru lífeðlisfræðilegar þarfir, eins og matur, vatn og mannsæmandi laun. 

Fullnægja þarf þessum þrepum til þess að lifa af. Þegar þessum þörfum er fullnægt virkar 

mannslíkaminn best. Næstu grunnþarfir eru öryggisþarfir og eru það þarfir fyrir til dæmis 

húsaskjól, stöðugleika og vernd. Eftir að grunnþörfunum er fullnægt er farið yfir á næstu tvö 

þrep sem eru sálrænar þarfir einstaklinga. Þar af eru félagslegar þarfir eins og þörf fyrir nánd, 

vináttu og að vera hluti af hóp eins og fjölskyldu, vinum og vinnustað. Þörfinni er fullnægt með 

því að eiga samskipti við fjölskyldu og vini. Næsta þrep eru þarfir fyrir viðurkenningu og stöðu; 

viðurkenningu fyrir sjálfum sér og löngun til viðurkenningar eða virðingar frá öðrum. Fimmta 

og síðasta þrepið er sjálfsþroskaþörf þar sem einstaklingar átta sig á persónulegum 

möguleikum sínum; löngun til þess að verða allt sem þeir eru færir um að verða (Boddy, 2017). 

Hægt er að tengja kenningu þarfapýramídans við þarfir einstaklinga í vinnu. Samkvæmt 

fyrsta stigi pýramídans er leitast eftir því að uppfylla lífeðlisfræðilegar þarfir og þar má meðal 

annars nefna grunnlaun og hlýju. Samkvæmt öðru stigi pýramídans er leitast eftir því að 

uppfylla öryggisþarfirnar. Fólk leitar eftir stöðugu og reglulegu starfi sem býður upp á 

sanngjörn laun og góð starfsskilyrði sem og aðra ávinninga sem starfsmaður telur mikilvæga 

eins og öryggi. Þriðja stiginu, félagslegum þörfum, er uppfyllt með því að stofna til og viðhalda 

góðu sambandi við vinnufélaga og yfirmenn, sem og að stuðla að góðum starfsanda á 

vinnustað. Þessi fyrstu þrjú stig þarfapýramídans eru dæmi um ytri hvatningar. Fjórða og 

fimmta stig pýramídans eru dæmi um innri hvatningar. Fjórða stigið eru þarfir fyrir 

viðurkenningu og stöðu. Starfsmenn uppfylla þá þörf með því að taka að sér krefjandi verkefni 

í vinnu til þess að sýna fram á að þeir geta tekið að sér meiri ábyrgð. Ávinningur þess er virðing 

frá yfirmönnum og trú þeirra á getu starfsmannsins. Á fimmta þrepinu áttar einstaklingur sig 
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á getu sinni og möguleikum. Hér er tækifæri til persónulegs vaxtar, meðal annars á 

vinnumarkaði, á menntasviði og við ræktun persónulegra áhugamála einstaklingsins. Sumir 

leita í störf sem hafa persónulega þýðingu eða störf sem skipta þá miklu máli (Boddy, 2017).  

Hackman og Oldham (1980) komu einnig fram með hugmyndir um ytri og innri hvatningu. 

Samkvæmt þeirra kenningu þurfa þrír þættir að vera til staðar til að ná fram innri hvatningu 

(Boddy, 2017). Þessir þrír þættir verða fyrir áhrifum frá fimm eiginleikum hvatningar; hversu 

mikilvægt starfið er, ábyrgð í starfi, sjálfræði í starfi, fjölbreytileiki og endurgjöf (Hackman og 

Oldham, 1980). Fyrsti þátturinn er hversu mikils virði starfið er fyrir starfsmanninn, ef honum 

finnst starfið tilgangslaust finnur hann síður fyrir ábyrgð eða sjálfræði og hvatning er ekki til 

staðar. Annar þátturinn er hversu mikla ábyrgð starfsmaðurinn finnur fyrir starfi sínu og 

gæðum þeirra vinnu sem unnin er af hendi. Ef hann finnur ekki fyrir ábyrgð er lítil hvatning til 

staðar til að sinna starfinu. Þriðji þátturinn er endurgjöf; endurgjöf sem starfsmaður fær frá 

yfirmönnum sínum fyrir vel unnin störf og hversu vel honum gengur. Þeir starfsmenn sem fá 

enga endurgjöf finna fyrir minni hvatningu (Boddy, 2017). Því minni hvatning sem er til staðar, 

því óánægðari eru starfsmenn í starfi sínu (Hackman og Oldham, 1980).  

Tryggja verður að starfsmenn fái þann stuðning sem þeir þurfa á að halda inni á 

vinnustaðnum. Æskilegt er að yfirmenn gefi starfsmönnum sínum hrós, lof og jákvæð 

viðbrögð, sem og að sýna þeim að þeir eiga möguleika á að þróast í starfi. Þessir þættir hafa 

meðal annars áhrif á starfsánægju (Gibbs, 2001). Starfsmaðurinn þarf að fá að vita að hann sé 

mikils metinn og hafi möguleika á því að vaxa og dafna í starfi (Collins, 2008).  

2.3 Streita  

Streita er viðbragð við miklu álagi eða óviðunandi kröfum sem settar eru á einstakling sem 

erfitt getur verið að takast á við (Collins, 2008). Streita er afleiðing þessara krafna en 

einstaklingar skynja og upplifa streitu á mismunandi hátt. Upplifun einstaklings fer eftir hæfni 

hans og getu til að takast á við streituna. Ef getan er hærri en þær kröfur sem þeir þurfa að 

takast á við, eru minni líkur á því að hann eða hún finni fyrir streitu (Bennett, Evans og 

Tattersall, 1993). Streita er talin vera mikilvægur og nauðsynlegur hlutur af lífi allra. Þannig er 

hún jákvæð upp að því marki að hún getur aukið starfshæfni, ýtt undir áhuga, verið hvati í 

starfi og þar af leiðandi bætt afkastagetu starfsmanna (Seyle, 1976). Of mikil streita er hins 

vegar neikvæð og getur það haft slæmar líkamlegar og andlegar afleiðingar sem geta oft varað 

yfir langan tíma. Langvarandi streita getur haft lamandi áhrif á fólk, til dæmis getur streita 
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verið svo mikil að starfsmenn eiga erfitt með að stunda starf sitt og getur það í kjölfarið leitt 

til kulnunar í starfi (O‘Donovan, Doody og Lyons, 2013).  

Algengir streituvaldar í starfi eru meðal annars hlutverkaárekstrar, mikið og viðvarandi 

vinnuálag, miklar og óraunhæfar kröfur til starfsmanna, ábyrgð á fólki, átök og að vinna undir 

tímapressu (Barnett og Brennan, 1997). Mikið vinnuálag eins og þetta getur stuðlað að lélegri 

líkamlegri og andlegri heilsu sem getur meðal annars haft áhrif á getu starfsfólks til þess að 

stunda starf sitt. Í slíkum aðstæðum geta starfsmenn átt erfitt með að hugsa rökrétt og taka 

ákvarðanir, eiga erfitt með að skuldbinda sig til starfsins og almennt hætt að njóta þess 

(Kivimäki o.fl., 2002). Starfsmenn geta átt erfitt með að standast kröfur og væntingar starfsins 

og geta að einhverju leyti átt erfitt með að takast á við streituna þar sem hún ógnar vellíðan 

þeirra og getur verið skaðleg andlegri og líkamlegri heilsu (Carlson, Burke og Ronald, 2006). Í 

sérstökum tilvikum getur mikið og viðvarandi vinnuálag komið í veg fyrir að starfsmenn haldi 

áfram í starfi sínu (McFarlane, 2010).  

Rannsóknir hafa sýnt að starfsfólk í umönnunarstörfum er líklegra til þess að finna fyrir 

streitu í starfi. Ástæður fyrir því eru meðal annars miklar kröfur til starfsfólks og tilfinningaleg 

tengsl við skjólstæðinga. Samskipti við skjólstæðinga er oft náin og starfsmenn í 

umönnunarstörfum, til dæmis félagsráðgjafar, verja oft töluverðum tíma með skjólstæðingum 

sem geta meðal annars verið að upplifa sálræn-, líkamleg- og félagsleg vandamál, auk þess 

sem tilfinningar þeirra geta verið litaðar af reiði, ótta og örvæntingu. Lausnir að vandamálum 

þeirra eru ekki alltaf augljósar. Fyrir starfsmenn sem vinna stöðugt undir slíkum 

kringumstæðum getur streita orðið mikil (Maslach, Jackson og Leiter, 1997) og getur þá reynst 

nauðsynlegt að takast á við hana á gagnlegan hátt.  

2.4 Að takast á við streitu 

Notkun bjargráða (e. coping strategies) minnkar líkurnar á vanlíðan í starfi (Um og Harrisson, 

1998). Bjargráð eru mikilvæg fyrir starfsmanninn til þess að takast á við streitu og ættu allir 

starfsmenn að eiga kost á því að nýta sér mismunandi aðferðir og bjargráð, svo sem stuðning 

á vinnustað og handleiðslu (Thompson, Stradling, Murphy og O‘Neill, 1996). 

Til eru nokkrar leiðir til þess að takast á við streitu í starfi. Ein leið er að einblína á 

vandamálið sjálft (e. problem focused coping), komast að því hvaðan vandamálið kemur og 

breyta uppsprettu streitunnar með því að stjórna henni og vonandi koma í veg fyrir hana 

(Folkman, Lazarus, Gruen og DeLongis, 1986). Með því að einblína á vandamálið sjálft leitast 
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starfsmenn eftir hagnýtum ráðleggingum, upplýsingum og aðstoð (Carver, Scheier og 

Weintraub, 1989). Önnur leið er að einblína á tilfinningalegu hliðina (e. emotion-focused 

coping) og þá draga úr eða stjórna þeim tilfinningum sem tengjast streitunni og aðstæðunum 

(Folkman o.fl., 1986). Samkvæmt þeirri leið leita starfsmenn eftir stuðningi vegna 

tilfinningalegra ástæðna og auk þess að sækjast eftir samúð og skilningi. Að tala um 

streituvaldandi hugsanir og tilfinningar hjálpar fólki að takast á við streituna á heilbrigðan 

máta (Carver o.fl., 1989).  

Stuðningur á vinnustað er önnur leið sem reynst hefur hvað vænlegust til þess að draga úr 

og takast á við streitu í starfi. Hægt er að leita til annarra til að fá stuðning, svo sem vinnufélaga 

eða yfirmanna. Einnig er ekki síður mikilvægt að bjóða öðrum stuðning ef þörf þykir (Collins, 

2008). Stuðningur á vinnustað getur verið lykilatriði þar sem félagslegur stuðningur og tengsl 

við annað starfsfólk og fagfólk bætir andlega heilsu og dregur úr streitu (Oginska-Bulik, 2005). 

Að byggja upp félagslegan stuðning á vinnustað, svo sem í formi handleiðslu, getur gert mikið 

gagn (Parker og Kram, 1993). Skipta má stuðningi upp í tvo flokka. Annars vegar formlegur 

stuðningur og hins vegar óformlegur stuðningur. Formlegur stuðningur felur meðal annars í 

sér handleiðslu. Óformlegur stuðningur felur meðal annars í sér stuðning innan og utan 

vinnunar, svo sem stuðning frá vinnufélögum, fjölskyldu og vinum (Collins, 2008). Rannsóknir 

hafa sýnt að bættar vinnuaðstæður og vel skipulagt vinnuumhverfi minnkar líkurnar á 

vinnustreitu. Stjórnendum ber einnig ábyrgð á því að stuðla að vellíðan í starfi. Starsfmenn 

sem finna að þeir eru mikils metnir og finna fyrir stuðningi frá yfirmönnum og stjórnendum 

eru ólíklegri til þess að finna fyrir vanlíðan í starfi (McLean, 1999). Regluleg starfsmannaviðtöl 

og fastir fundir á milli starfsmanna og stjórnenda þar sem stjórnendur sýna stuðning, gefa hrós 

og veita endurgjöf, hafa jákvæð áhrif á vellíðan í starfi og starfsmenn finna fyrir meiri virðingu 

(Parkes, Relf og Couldrick, 1997; Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006). 

Starfsmenn sem ekki fá viðeigandi hjálp og stuðning á vinnustað geta síður tekist á við 

streitu á áhrifaríkan hátt og beita misgóðum og misnákvæmum aðferðum. Ein nálgunin er 

hegðunarleysi (e. behavioural disengagement) og tengist sú aðferð hjálparleysi. 

Starfsmaðurinn gefst upp á að einblína á vandamálið sjálft og reyna að komast að uppruna 

streitunnar því honum finnst það ekki lengur þess virði og heldur að það mun ekki hjálpa að 

kryfja vandamálið. Önnur nálgun er andleg aftenging (e. mental disengagement). Starfsmenn 

fjarlægja sig frá erfiðleikunum með því að hugsa um eitthvað annað eða gera eitthvað annað. 
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Þeir reyna að takast á við vandamálið með ákveðnum hegðunarviðbrögðum eins og að 

dagdreyma, drekka óhóflega mikið af áfengi eða notast við vímuefni. Afneitun er önnur aðferð 

sem starfsmenn nota, en þá neita starfsmenn því að streituvaldur sé til staðar og hunsa hann. 

Afneitun getur verið gagnleg í stuttan tíma en til lengri tíma litið getur afneitun leitt til fleiri 

streituvaldandi þátta (Carver o.fl., 1989; Collins, 2008).  

Handleiðsla, bjargráð og stuðningur í starfi gegna lykilhlutverkum til þess að vinna bug á 

streitu og vanlíðan í vinnu og þar með ýta undir starfsánægju. Hins vegar skiptir líka máli 

munur á einstaklingum og hvernig þeir takast á við streituna. Sumir eru bjartsýnni en aðrir, 

hafa meira sjálfstraust og meiri seiglu og eiga auðveldara með að takast á við streitumiklar 

aðstæður. Á meðan eru aðrir sem glíma við lítið sjálfstraust og litla seiglu og eiga erfiðara með 

að takast á við ýmsar aðstæður (Major, Richards, Cooper, Cozzarelli og Zubek, 1998). Mestu 

máli skiptir að hver og einn fái þá aðstoð sem hentar best. Í mörgum tilfellum hefur handleiðsla 

reynst vel. Fjallað verður nánar um handleiðslu í kafla þrjú. 

2.5 Kulnun í starfi 

Rannsóknir sýna að starfsmenn sem vinna með fólki stafar meiri hætta á því að upplifa streitu 

í starfinu. Ef ekkert er gert til þess að takast á við vandamálið getur langvarandi streita leitt til 

kulnunar (Balloch, Pahl og McLean, 1998). Kulnun er almennt talin vera afleiðing mikils álags í 

starfi og þess vegna eru starfsstéttir sem vinna krefjandi umönnunarstörf í meiri hættu en 

aðrir, þó svo að í öllum starfsstéttum geta starfsmenn upplifað kulnun. Ástæðan fyrir því er 

mikil þátttaka og vinna starfsmanna með fólki sem glíma við erfið vandamál (Maslach, 1982). 

Einkenni kulnunar eru meðal annars skortur á orku, áhuga og bjartsýni, reiðitilfinning og hroki 

gagnvart starfinu, samstarfsfólki og skjólstæðingum og almennt áhugaleysi gagnvart starfinu 

(Johnstone, 1999). 

Starfsþreyta eða kulnun í starfi getur verið erfitt hugtak að skilgreina. Ekki eru allir 

sammála um hvernig eigi að skilgreina hugtakið og því er engin ein skilgreining réttari en 

önnur. Skilgreiningar á kulnun fela meðal annars í sér eftirfarandi lýsingar, þó er listinn ekki 

tæmandi. Starfsmaður getur upplifað líkamlega-, tilfinningalega- og andlega þreytu, ásamt 

hjálparleysi og vonleysi og þar með þróað með sér neikvæða sjálfsmynd. Hann getur upplifað 

neikvæð viðhorf til vinnu sinnar, neikvæð viðhorf gagnvart öðrum og sjálfum sér og 

óviðeigandi viðhorf til skjólstæðinga sinna (Maslach, 1982). Kulnun er viðbragð einstaklinga 

við miklu álagi í starfi og litlum hvíldartíma (Maslach og Jackson, 1981). Kulnun getur komið 
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fyrir hvern sem er á hvaða vinnustað sem er en þó á hún sér stað í ríkara mæli á vinnustöðum 

þar sem starfsmenn vinna undir miklu álagi (Elshaer, Moustaf, Aiad og Ramadan, 2017) og 

meðal starfsmanna í umönnunarstörfum (Maslach og Jackson, 1981). 

Maslach Burnout Inventory (MBI) er mælikvarði sem hannaður var til þess að mæla 

viðvarandi ástand kulnunar hjá starfsfólki í umönnunarstörfum. Þrír þættir eru skoðaðir og eru 

þeir tilfinningaþrot (e. emotional exhaustion), hlutgerving (e. depersonalization) og dvínandi 

starfsárangur eða dvínandi persónulegur árangur (e. reduced personal accomplishments). Svo 

virðist vera sem fylgni sé á milli tilfinningaþrots og hlutgervingar. Þegar starfsmenn upplifa 

tilfinningaþrot finna þeir fyrir mikilli andlegri og líkamlegri þreytu og finnst þeir ekki geta gefið 

nógu mikið af sér til starfsins og skjólstæðinganna sinna. Tilfinningaþrot getur leitt til frekari 

vandkvæða eins og mikilli fjarveru starfsmanna frá starfi og starfsmannaveltu á vinnustað. 

Annar þátturinn er hlutgerving. Starfsmenn geta notað hlutgervingu sem vörn gegn 

tilfinningaþroti og eru með því að fjarlægja sig frá þeim aðstæðum sem valda þeim vanlíðan. 

Starfsmenn geta þróað með sér neikvæð viðhorf til vinnunnar og skjólstæðinga sinna og litið 

á það sem svo að skjólstæðingarnir verðskuldi sín eigin vandamál. Þriðji þátturinn er dvínandi 

starfsárangur eða dvínandi persónulegur árangur sem er afleiðing langvarandi tilfinningaþrots. 

Starfsmenn geta verið óánægðir með sig sjálfa og óánægðir með árangur sinn í starfi. Þeir þróa 

þess vegna með sér neikvæð viðhorf gagnvart sjálfum sér og vinnu sinni (Maslach o.fl., 1997). 

Starfsmenn sem sýna fram á þessa þrjá þætti eru í mikilli hættu á að upplifa kulnun í starfi 

(Elshaer o.fl., 2017). Maslach Burnout Inventory (MBI) mælikvarðinn er ætlaður fyrir hópa 

starfsmanna í ákveðinni starfsstétt, eins og starfsmenn í umönnunarstörfum en ekki fyrir 

einstaklinga. Einstaklingar geta þó notað kvarðann sem sjálfsmatstæki. Þannig geta þeir borið 

sig saman við aðra hópa í sinni starfsstétt, til þess að sjá hvar þeir standa og hvort kulnun sé 

raunverulegt vandamál sem þeir þurfa að takast á við (Maslach o.fl., 1997) og komið í veg fyrir 

ofangreindar afleiðingar. 

Utanaðkomandi áhrif geta einnig ýtt undir streitu og kulnun í starfi (Maslach, 1982) og 

erfitt getur verið að gera grein fyrir því hvort streitan komi frá vinnuumhverfinu eða komi utan 

vinnunnar (Bianchi, Truchot, Laurent, Brisson og Schonfeld, 2014). Judge og Wantanabe 

(1993) fjölluðu um hvernig einn þáttur í lífi einstaklings getur haft áhrif á annan þátt. Sem 

dæmi getur álag í einkalífi haft neikvæð áhrif á starf einstaklinga. Einnig ef einstaklingur glímir 

við kvíða eða þunglyndi getur það haft neikvæð áhrif á frammistöðu hans í starfi (Maslach, 
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1982). Rannsókn Berkowitz og Perkins (1984) greindi frá því að þær konur sem fengu stuðning 

frá maka sínum heima fyrir voru ólíklegri til þess að sýna streitueinkenni í vinnunni, miðað við 

konur sem fengu síður stuðning frá sínum maka. Samkvæmt þessari niðurstöðu má draga þá 

ályktun að margs konar þættir utan vinnunnar geta haft áhrif á vellíðan starfsmanna í starfinu.  

2.6 Kulnun félagsráðgjafa 

Áður kom fram að félagsráðgjafar eru almennt ánægðir í starfi sínu þar sem þeir finna oft fyrir 

mikilli innri hvatningu þrátt fyrir krefjandi starf. Samt sem áður geta þeir fundið fyrir erfiðum í 

starfi.  

Félagsráðgjafar veita fjölbreytta þjónustu og gegna því hlutverki að tryggja heilsu og 

vellíðan viðkvæmustu hópa og meðlima samfélagsins. Miklar kröfur eru gerðar til 

félagsráðgjafa í starfi þeirra (Kim o.fl., 2011) en þeir geta þurft að taka þátt í flóknum 

félagslegum aðstæðum skjólstæðinga sinna þar sem átök geta komið upp (Lloyd, King og 

Chenoweth, 2002). Vegna þessa er mikil hætta á að félagsráðgjafar upplifi mikla streitu og 

kulnun í starfi sem getur haft slæm áhrif á heilsu starfsmanna og gæði þjónustu þeirra til 

skjólstæðinga (Lloyd o.fl., 2002; Kim o.fl., 2011). Nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á algengni 

kulnunar í starfi félagsráðgjafa og hefur meðal annars komið fram að um 75% starfsmanna 

finna fyrir áhrifum kulnunar á starfsferli sínum og að algengt er að hátt upp í 60% starfsmanna 

finna fyrir tilfinningalegri þreytu í starfi sínu (Anderson, 2000; Poulin og Walter, 1993; Siebert, 

2005). Cherniss (1980) greindi frá því að félagsráðgjafar eru líklegir til þess að finna fyrir 

áhrifum kulnunar á fyrstu tveimur árum sínum í starfi. Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

félagsráðgjafar finna fyrir meiri kvíða og þunglyndi, samanborið við aðrar starfsstéttir (Bennett 

o.fl., 1993). 

Þættir innan starfa félagsráðgjafa sem geta ýtt undir streitu og kulnun í starfi eru meðal 

annars hlutverkaátök (e. role conflict), tvíræðni hlutverka (e. role ambiguity) og áskoranir í 

starfi. Hlutverkaátök eiga sér stað þegar starfsmenn eru dregnir í margar átti þegar kemur að 

því að uppfylla kröfur starfsins. Tvíræðni hlutverka á sér stað þegar starfsmenn eru ekki vissir 

hverjar væntingar þeirra eru til starfsins og þegar skilgreining á starfinu er óljós. Áskoranir í 

starfi geta verið of miklar eða of litlar og geta báðir þættir ýtt undir streitu og kulnun á meðal 

starfsmanna (Kim og Stoner, 2008). Rannsókn Lloyd o.fl. (2002) greindi frá þáttum sem ýttu 

hvað mest undir streitu félagsráðgjafa. Þættirnir eru mikið og óviðráðanlegt álag í vinnunni, 

óljós hlutverk starfsmanna og neikvæð sambönd við yfirmenn, aðra starfsmenn og 
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skjólstæðinga. Einnig kom fram skortur á áskorunum í starfi, lágt faglegt sjálfstraust og 

sjálfræði, skortur á starfsfólki í stéttinni og ekki nægilega mikið eftirlit frá yfirmönnum og 

stjórnendum. Rannsókn Söderfeldt, Söderfeldt og Warg (1995) greindi frá því að þessar 

krefjandi starfsaðstæður ýta undir streitu sem auka meðal annars líkur á kulnun í starfi. 

Greinilegt er að kulnun er raunverulegt vandamál meðal starfsstéttar félagsráðgjafa. 

Félagslegur stuðningur hefur reynst mikilvægur til þess að koma í veg fyrir kulnun og draga 

úr neikvæðum áhrifum starfstengds álags á meðal starfsmanna, ásamt því að bæta jákvæðar 

tilfinningar starfsmannsins gagnvart starfinu. Stuðningurinn getur bæði verið formlegur og 

óformlegur. Rannsóknir benda til þess að félagslegur stuðningur á vinnustað minnkar líkurnar 

á kulnun meðal starfsmanna (Houkes, Janssen, De Jonge og Bakker, 2003) og hjálpar 

starfsmönnum að takast á við álag í starfi (Dollard, Winefield, Winefield og De Jonge, 2000). 

Grein Lloyd o.fl. (2002) greindi frá því að mikilvægt væri að veita starfsmönnum möguleika á 

eftirliti og handleiðslu og að þróa skilvirkar aðferðir sem ætlað er að draga úr og koma í veg 

fyrir vinnutengda streitu. Tilfinningalegur stuðningur, bæði frá yfirmönnum og 

samstarfsmönnum, minnkar líkurnar á vanlíðan í starfi, andlegum erfiðleikum og kulnun. 

Handleiðsla sem stuðningur inni á vinnustað sýndi fram á mestu framfarirnar þegar kom að 

því að minnka líkurnar á kulnun. Þessir hlutir hafa meðal annars jákvæð áhrif á starfshæfni og 

ánægju starfsmanna (Lloyd o.fl., 2002). Sá stuðningur sem reyndist hvað vænlegastur til þess 

að koma í veg fyrir streitu og kulnun í starfi er handleiðsla. Fjallað verður um handleiðslu í 

næsta kafla.  
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3 Handleiðsla  

Í þessum kafla verður fjallað um handleiðslu, skilgreiningu á hugtakinu og þróun og sögu 

handleiðslu erlendis og hér á landi. Farið verður yfir hvernig nota skal handleiðslu í starfi og 

hvað einkennir góða handleiðslu. Loks verður fjallað um handleiðslu og starf félagsráðgjafa og 

hvernig hægt er að nýta handleiðslu til að bæta líðan félagsráðgjafa í starfi.  

3.1 Þróun og saga handleiðslu 

Handleiðsla er aðferð sem snýst um að efla starfsímynd starfsmanna og hjálpa þeim að 

þroskast í starfi. Hér á landi er skilgreining á handleiðslu svo:  „handleiðsla er aðferð til þess að 

efla fagmennsku, vernda fagmanninn og tryggja gæði þjónustunnar“ (Sigrún Júlíusdóttir, 

2000, bls. 52). Því má segja að handleiðsla beinist að fagmanninum og starfi hans og að efla 

hann í starfi sem í kjölfarið hefur áhrif á þá þjónustu sem skjólstæðingur fær. Regluleg 

handleiðsla veitir skilvirkan stuðning og skilar af sér jákvæðara starfsfólki (Collins, 2008).   

Handleiðsla í starfi hefur verið í mikilli þróun síðustu áratugi og mikið notuð af 

félagsráðgjöfum (Sigrún Júlíusdóttir, 2000). Handleiðslufræði á rætur sínar að rekja til 

Bandaríkjanna þar sem félagsráðgjafar voru fyrstir til þess að skrifa um handleiðslu á 

fræðilegum grundvelli. Mary Richmond og Bertha Reynolds, frumkvöðlar í félagsráðgjöf, 

skrifuðu báðar um handleiðslu á starfsferli sínum. Mary Richmond skrifaði um mikilvægi 

faglegra vinnubragða, skráningu og handleiðslu árið 1917 í bók sinni Social Diagnosis. Bertha 

Reynolds skrifaði um handleiðslu árið 1930 og fjallaði um mikilvægi þess að mennta 

handleiðara. Einnig er þekkt á meðal fræðimanna bók sem félagsráðgjafinn Virginia Robinson 

skrifaði um handleiðslu árið 1936, Supervision in Social Case Work. Bókin fjallar um 

handleiðsluferlið, allt frá því hvert hlutverk handleiðara er, form handleiðslu, lærdómsferli og 

þróun fagímyndunar. Robinson skilgreindi handleiðslu sem lærdómsferli og sú skilgreining er 

sú sama og fræðimenn nota enn þann dag í dag (Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós 

Jóhannesdóttir, 2006).  

Á Íslandi árið 1978 var stofnaður hópur af sérfræðingum sem unnu á Geðdeild 

Landspítalans. Hafði þessi hópur áhuga á því að afla sér þekkingar um faghandleiðslu og seinna 

meir að miðla henni til annars fagfólks. Erlendir kennarar og sérfræðingar komu hingað til 

lands til þess að kenna og fræða íslenska hópinn um notkun handleiðslu. Seinna meir voru 

hafin námskeið um handleiðslu fyrir fagfólk í umönnunarstörfum, svo sem fagfólk í félagsmála- 

og heilbrigðisþjónustu (Sigrún Júlíusdóttir, 2000). Í dag er starfandi hér á landi handleiðslufélag 
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sem heitir Handís og býður félagið upp á handleiðslu fyrir alla þá sem vilja bæta starfsímynd 

og þroskast í starfi sínu (Handís, e.d.a.). Félagið var stofnað árið 2000 af nemendum sem höfðu 

lokið við nám í faghandleiðslu (Handís, e.d.b.). Markmið félagsins er meðal annars að stuðla 

að hagnýtingu handleiðslu í faglegu starfi og að kynna og fræða almenning um kosti hennar. 

Handleiðarar í félaginu vinna undir Siðareglum Handleiðslufélags Íslands. Þar segir meðal 

annars að handleiðari skal skapa traust handleiðsluþega, bera virðingu fyrir honum og koma 

heiðarlega fram. Handleiðari gætir einnig trúnaðar um öll mál í sínu starfi (Handís, e.d.c.).  

3.2 Handleiðsla í starfi 

Handleiðsla hjálpar starfsmönnum að takast á við kröfur starfsins og ýtir undir jákvæðar 

tilfinningar gagnvart starfinu og skjólstæðingum þeirra (Gibbs, 2001). Hún gagnast vel í 

krefjandi störfum þar sem sérfræðiþekking er mikilvæg og skjólstæðingar og mál þeirra erfið. 

Þær starfsstéttir sem meðal annars hafa verið að nýta handleiðslu, má nefna félagsráðgjafa, 

hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga og lækna. Fagfólk getur átt erfitt með að takast á við flóknar 

aðstæður sem getur leitt til þess að þeir upplifa erfiði í starfi eins og stress, álag og vonleysi 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2000). Stuðningur á vinnustað getur verið mikilvægur í aðstæðum sem 

þessum svo starfsmenn geti brugðist rétt við. Handleiðsla getur því komið að jákvæðum 

notum. Starfsmenn finna fyrir meiri hvatningu, þeir finna fyrir meiri ánægju í starfi og líkurnar 

á streitu minnka (Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006).  

Tilgangurinn með handleiðslu í starfi er að fá starfsmenn til þess að vinna á gagnlegan hátt 

með því að draga fram hæfileika þeirra og þekkingu. Sá sem leiðir handleiðsluna nefnist 

handleiðari og gegnir hann lykilhlutverki þegar kemur að handleiðslunni, bæði fyrir 

einstaklinga og hópa og vinnustaðinn sem heild (Collins, 2008). Hann miðlar sinni þekkingu til 

hins handleidda, ásamt því að hvetja hann, styðja, hlusta á og finna styrkleika hans sem getur 

komið að góðum notum til þess að komast yfir takmarkanir og erfiðleika sem sá handleiddi 

glímir við (Weinbach, 2008). Handleiðari veitir starfsmanni tilfinningalegan stuðning og 

hvatningu sem getur gert starfsmanni sem glímir við álag og streitu í starfi sínu, kleift að halda 

áfram í starfi (Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006). Handleiðsla getur átt 

sér stað í hóp eða á milli tveggja einstaklinga og getur verið í formi einstaklingshandleiðslu (e. 

individual supervision), hóphandleiðslu (e. group supervision),  jafningjahandleiðslu (e. peer 

group supervision) og nemahandleiðslu (e. student supervision) (Weinbach, 2008). 
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Markmið einstaklingahandleiðslu er að efla fagímynd starfsmannsins. Hann fær tækifæri 

til þess að ræða starfs sitt og fá endurgjöf og getur rætt um ákveðin vandamál sem hann 

stendur frammi fyrir í starfi sínu sem hann á erfitt með að takast á við sjálfur. Handleiðarinn 

gefur starfsmanninum tæki og tól til þess að takast á við starfstengd vandamál (Coulshed og 

Mullander, 2001). Markmið hóphandleiðslu er að meðlimir hópsins læri af hvorum öðrum. 

Starfsmenn innan hópsins ræða starfið og umhverfi þess og hvernig það hefur áhrif á hvern 

einstakling. Leitast er eftir því að veita starfsmönnum öruggan stað til þess að tala um hugsanir 

og tilfinningar gagnvart starfinu. Handleiðslunni er stýrt af handleiðara sem er bundinn trúnaði 

og gildir þagnarskylda gagnvart öllu sem sagt er (Parkes, Relf og Couldrick, 1997). Markmið 

jafningjahandleiðslu er að starfsmenn leiti ráðgjafar frá hvorum öðrum. Meðlimir 

handleiðsluhópsins eru oftast einstaklingar sem hafa sambærilega faglega reynslu og þekkingu 

og koma frá sama starfssviði. Jafningjahandleiðsla styrkir faglegan þroska starfsmanna. Hér er 

enginn einn handleiðari og allir taka jafnan þátt í umræðum. Jafningjahandleiðsla getur verið 

í formi reglulegra starfsmannafunda (Skidmore, 1995). Markmið nemahandleiðslu er að 

leiðbeina og þróa starfsímynd nemenda ásamt því að undirbúa hann fyrir faglegt starf. Leitast 

er eftir því að þróa fagímynd sem talin er vera góð fyrir félagsráðgjafa. Þessi leiðsögn undirbýr 

nemanda til þess að fara út á vinnumarkaðinn og gefur honum verkfæri til þess að takast á við 

krefjandi aðstæður sem hann getur lent í (Brynja Óskarsdóttir, 2006). 

Eins og áður sagði er handleiðsla skilgreind á Íslandi sem „aðferð til þess að efla 

fagmennsku, vernda fagmanninn og tryggja gæði þjónustunnar“ (Sigrún Júlíusdóttir, 2000, bls. 

52). Skilgreiningin getur verið mismunandi eftir löndum og fræðimönnum og í mörgum 

löndum er lögð áhersla á þrískiptingu Kadushin (1992) en hann skiptir handleiðslu í 

stjórnunarlega handleiðslu, stuðningshlutverk og þekkingu eða lærdómshlutverk. Samkvæmt 

þrískiptingunni þurfa handleiðarar að beita ólíkum aðferðum við handleiðsluferlið til þess að 

sjá hvar áherslan liggur svo hægt er að beita réttri aðferð. Hlutverkin hafa mismunandi 

markmið og einblína á mismunandi vandamál en hlutverkin geta þó ávallt skarast (Kadushin, 

1992; Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006).  

3.2.1 Handleiðari sem stjórnandi 

Stjórnunarleg handleiðsla snýst í megin máli um það að farið sé eftir markmiðum 

stofnunarinnar og stefnu hennar, ásamt því að stuðla að góðum samskiptum á milli stjórnenda 

og starfsfólks og að bæta upplýsingaflæði. Einnig er áhersla á að bæta þjónustu stofnunarinnar 



26 

til skjólstæðinga svo þeir fái gæðaþjónustu. Góður handleiðari sem stjórnandi er öruggur í sínu 

hlutverki og sinnir starfi sínu vel. Hann er aðgengilegur og með góð tengsl við starfsfólk og 

leggur áherslu á góðan starfsanda. Hann leggur áherslu á að verk séu vel unnin og hugar einnig 

að þörfum starfsfólk, styður það, hefur trú á því og leggur áherslu á að bæta styrkleika þeirra 

til að gera þeim kleift að þróast í starfi og vinna sjálfstætt (Kadushin, 1992; Kadushin og 

Harkness, 2002; Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006).  

3.2.2 Handleiðari sem stuðningsaðili 

Stuðningshlutverkið snýst um starfsmanninn á vinnustaðnum og hans vandamál, hver sem þau 

geta verið. Streita getur gert vart við sig í hvaða starfi sem er og getur hún verið það mikil að 

starfsmaður á erfitt með að sinna starfi sínu. Með stuðningi á vinnustað í formi handleiðslu er 

hægt að auka starfsánægju með því að vinna með styrkleika starfsmanna og gefa þeim tæki 

og tól til þess að takast á við vinnuumhverfið og þá streitu sem hann er að upplifa. Lögð er 

áhersla á hvatningu, bættan starfsanda og aukna starfsánægju. Góður handleiðari sem 

stuðningsaðili er styðjandi og sýnir starfsfólki traust. Hann hrósar þegar við á og á sama tíma 

tekur á hegðun sem er óásættanleg. Styðjandi handleiðari tekur eftir erfiðleikum og álagi hjá 

starfsfólki og reynir eftir bestu getu að aðlaga kröfur vinnunnar í samræmi við getu 

einstaklinga (Kadushin, 1992; Kadushin og Harkness, 2002; Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós 

Jóhannesdóttir, 2006). 

3.2.3 Handleiðari sem fræðari og kennari 

Þekkingarleg handleiðsla snýst um það að veita starfsmönnum aukinn skilning og þekkingu á 

fagvitund í starfi sem getur hjálpað þeim að bæta sig á ákveðnum sviðum starfsins. Megin 

markmið þekkingarlegrar handleiðslu er að bæta afkastagetu starfsmanna og hjálpa þeim að 

þroskast í starfi. Góður handleiðari sem fræðari og kennari byggir handleiðslu sína á samstöðu 

og lýðræðislegum vinnubrögðum. Hann þekkir viðeigandi kenningar og aðferðir og notar þær 

til þess að leysa hin ýmsu vandamál sem starfsfólk glímir við, bæði í starfi og einkalífi. 

Handleiðarinn sýnir starfsfólki samstöðu og virðingu og hjálpar þeim að skilja aðstæður 

skjólstæðinga sinna (Kadushin, 1992; Kadushin og Harkness, 2002; Steinunn Hrafnsdóttir og 

Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006).   
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3.2.4 Heildarsýn 

Hver einasta manneskja er einstök. Heildarsýn gerir okkur kleift að skoða manneskjuna út frá 

mörgum hliðum og er það mikilvægt þegar vandamál og erfiði koma upp. Hugtakið heildarsýn 

snýst um það að horfa á manneskjuna út frá öllum hliðum; umhverfi einstaklings, fjölskylda, 

vinir, atvinna og samfélagið í heild sinni. Ekki er til ein uppskrift að lausn að vandamálum 

tveggja mismunandi einstaklinga og því er mikilvægt að beita heildarsýn þegar vandamál koma 

upp á yfirborðið. Þegar beitt er heildarsýn fá sérfræðingar betri heildarmynd af lífi og umhverfi 

einstaklings sem gerir þeim kleift að veita einstaklingsmiðaða og persónulega aðstoð og 

þjónustu (Lára Björnsdóttir, 2006).  

Þrískipting Kadushin (1992) tekur mið af heildarsýn þar sem handleiðarar þurfa að beita 

ólíkum aðferðum við handleiðsluferlið. Starfsmenn geta verið að upplifa margskonar 

vandamál og því þarf að skoða allar hliðar málsins. Sem dæmi getur einn einstaklingur verið 

að glíma við erfið samskipti við yfirmenn sem og persónulega erfiðleika og streitu sem getur 

leitt að því að hann upplifir vanlíðan í starfi (Kadushin, 1992; Kadushin og Harkness, 2002; 

Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006). Beita þarf heildarsýn þegar kemur 

að handleiðslu þar sem fleiri en eitt vandamál getur verið á yfirborðinu og haft slæm áhrif á 

starfsmenn.  

3.2.5 Skilvirk handleiðsla 

Handleiðarar gegna lykilhlutverki í því að veita góða og skilvirka handleiðslu. Handleiðarar 

verða að hafa faglega þekkingu á starfinu og færni til þess að samræma vinnu og vinnuálag, 

setja mörk og viðráðanleg markmið og hafa umsjón með ferlinu (Kadushin og Harkness, 2002). 

Eins og fram kom hér að ofan skiptir Kadushin (1992) handleiðslu í þrjá flokka eða hlutverk: 

stjórnunarleg handleiðsla, stuðningshlutverk og þekkingu og lærdómshlutverk. Innan þessara 

flokka fjölluðu Kadushin og Harkness (2002) um þætti sem handleiðarar þurfa að hafa til þess 

að vera góðir handleiðarar. Þeir þættir eru handleiðari sem stjórnandi, handleiðari sem 

stuðningsaðili og handleiðari sem fræðari og kennari. Taka þarf þó inn í myndina að 

handleiðarar geta stjórnast af innra og ytra umhverfi sem og hegðun handleiðsluþega. 

Það sem hefur áhrif á og einkennir einnig jafnframt góða handleiðslu eru eiginleikar og 

sérkenni handleiðsluþegans og samband hans við handleiðarann. Góður handleiðsluþegi er 

virkur þátttakandi í handleiðslunni. Hann er vel undirbúinn, heiðarlegur og veit hvað hann vill 

fá út úr handleiðslunni. Samband handleiðara og handleiðsluþega er einnig mikilvægt. Þeir 
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skuldbinda sig til sambandsins, vinna saman og ræða um þær væntingar sem þeir hafa til 

handleiðslunnar. Þeir skulu sýna hvorum öðrum skilning, traust og virðingu ásamt því að veita 

endurgjöf. Handleiðslan verður áhrifamikil þegar samskipti eru góð (O‘Donoghue, Munford og 

Trlin, 2006). Beiting heildarsýnar samhliða þessum þáttum stuðlar að skilvirkri og góðri 

handleiðslu. Handleiðarar sem beita heildarsýn fá betri yfirsýn af þeim vandamálum sem 

handleiðsluþegar glíma við og geta þar af leiðandi veitt persónulegri aðstoð. 

Handleiðsluþeginn fær þá aðstoð sem hann þarf og þau verkfæri sem hann þarfnast til þess 

að vinna á gagnlegan hátt og takast á við kröfur starfsins á viðeigandi hátt sem loks skilar sér í 

bættri þjónustu.  

3.3 Handleiðsla félagsráðgjafa 

Að finna fyrir tilfinningum er hluti af því að vera mennskur og það gerir fólki kleift að tengjast 

öðru fólki. Þó geta tilfinningar borið fólki ofurliði og upp geta komið aðstæður sem erfitt getur 

verið fyrir einstaklinginn að vinna sig út úr á eigin spýtur. Félagsráðgjafar aðstoða oft fólk sem 

er í slíkri stöðu. Sem dæmi má nefna fólk sem hefur lent í áföllum, fólk sem finnur fyrir vanlíðan 

vegna félagslegs misréttis, fólk í minnihlutastöðu eins og aldraðir, innflytjendur og börn og svo 

lengi mætti telja. Tilfinningar skjólstæðinganna geta haft áhrif á starfsmanninn og á sama tíma 

geta tilfinningar starfsmannsins haft áhrif á skjólstæðingana. Þar má nefna kvíða, þunglyndi, 

árásargirni, sorg og tilfinningalega ofhleðslu (Thompson, 2013). Getur þetta valdið vanlíðan í 

starfi og dregið úr starfsánægju.  

Kvíði er ekki smitandi í bókstaflegri merkingu en hann getur samt sem áður smitast manna 

á milli. Starfsmenn sem eru mikið í kringum skjólstæðinga sem finna fyrir miklum kvíða geta 

sjálfir fundið fyri sambærilegum kvíða. Einnig getur kvíði magnast hjá starfsmönnum þegar 

starfið sem hann sinnir er krefjandi og ekki er tekið á honum. Vítahringur getur myndast þar 

sem kvíði starfsmanna getur haft áhrif á skjólstæðinga og öfugt, kvíði skjólstæðinga getur haft 

áhrif á starfsmenn. Því er mikilvægt fyrir starfsmenn að geta haft stjórn á kvíða sínum. 

Þunglyndi getur haft sömu áhrif og kvíði þar sem vonleysi og hjálparleysi sem einkennir 

þunglyndi getur dregið starfsmenn niður, sem og skjólstæðinga. Algengt getur verið að 

félagsráðgjafar upplifi árásargirni í starfi sínu, bæði frá skjólstæðingum sínum en eins í sinni 

eigin líðan. Skjólstæðingar geta upplifað mikla reiði og tekið hana út á starfsmanninum sem 

getur brugðist við ógninni með því að vera reiður eða órólegur. Starfsmenn verða að geta 

brugðist rétt við þessum aðstæðum. Sorg er önnur tilfinning sem getur reynst erfið fyrir 
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skjólstæðinga og starfsmenn. Að vinna með einstaklingi sem er að upplifa mikla sorg getur 

látið starfsmönnum líða illa, gömul sár geta opnast og erfiðar tilfinningar brotist upp á 

yfirborðið og því þarf að ganga úr skugga um að starfsmenn hafi aðgang að viðeigandi 

stuðningi. Tilfinningaleg ofhleðsla er önnur áskorun þar sem mikilvægt er að hafa aðgang að 

stuðning. Starfsmenn geta farið að upplifa margvíslegar og erfiðar tilfinningar, bæði í starfi og 

einkalífi. Þessar tilfinningar geta blandast saman og orðið starfsmanni ofviða (Thompson, 

2013). 

Mikilvægt er að vera vakandi fyrir þessum tilfinningalegu áskorum og mögulegum hættum 

sem þeim fylgja. Starfið getur verið krefjandi og tilfinningaþátturinn er sterkur í starfinu. Þær 

áskoranir sem félagsráðgjafar glíma við er þessi tilfinningalegi þáttur sem kom fram hér að 

ofan, bæði í vinnu og utan hennar. Ef ekki er unnið á þessum tilfinningalegu þáttum getur það 

leitt til vandamála eins og streitu, kvíða, kulnunar í starfi eða samblöndu af þessum 

vandamálum (Thompson, 2013). Þess vegna er mikilvægt að nýta þau úrræði sem til eru, til 

dæmis handleiðslu. Stuðningur inni á vinnustað í formi handleiðslu hefur reynst gagnlegur til 

þess að koma í veg fyrir vinnutengda streitu meðal félagsráðgjafa (Lloyd o.fl., 2002). 

3.4 Nýting handleiðslu á bættri líðan félagsráðgjafa 

Mikilvægt er að félagsráðgjafar eigi kost á því að nýta sér handleiðslu í starfi. Í gegnum tíðina 

hefur handleiðsla reynst vænleg til þess að draga úr starfstengdri streitu og kulnun (Edwards 

o.fl., 2006). Rannsóknir hafa sýnt að handleiðsla í starfi reynist félagsráðgjöfum góð.  

Rannsókn Um og Harrisson (1998) sýndi fram á sterk tengsl á milli kulnunar og óánægju 

starfsmanna í starfi. Hins vegar reyndust þessi tengsl ómarktæk þegar gripið var til bjargráða 

eins og félagslegs stuðnings inni á vinnustað og formlegs stuðnings handleiðslu. Bæði 

starfsmenn og yfirmenn hafa gagn af þessum bjargráðum. Starfsmenn fá gagnlegar 

upplýsingar um hvernig hann getur borið kennsl á streituvaldandi aðstæður, hvernig hann 

getur tekist á við mismunandi tegundir álags í starfi sem og hvernig hann getur undirbúið sig 

fyrir mismunandi hlutverk og aðstæður. Yfirmenn fá upplýsingar um starfsmanninn og hvernig 

ákveðnir þættir innan starfsins geta verið streituvaldandi. Yfirmenn geta því veitt aðstoð með 

því að nýta úrræði og hjálpa til með að vinna að vandamálum sem geta bætt líðan starfsmanna 

á vinnustað. Benda þessar upplýsingar til þess að formleg og óformleg handleiðsla getur komið 

í veg fyrir streitu og kulnun í starfi (Um og Harrisson, 1998). 
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Rannsókn Kim og Lee (2009) sýndi fram á að stuðningur í formi handleiðslu hafði jákvæð 

áhrif á líðan félagsráðgjafa í vinnu. Stuðningurinn reyndist koma í veg fyrir kulnun í starfi, 

ásamt því að bæta jákvæð tengsl starfsmannana við starfið í heild sinni. Í rannsókninni kom 

einnig fram fylgni á milli jákvæðra samskipta inni á vinnustað og ánægju í starfi. Félagsráðgjafar 

voru ólíklegri til þess að finna fyrir hlutverkastreitu þegar samskipti á milli þeirra og yfirmanna 

og stjórnenda voru jákvæð og regluleg. Starfsmenn fengu rými til þess að tjá sig um 

streituvaldandi þætti sem gerðu yfirmönnum og stjórnendum kleift að skilja stöðu þeirra og 

veita þeim aðstoð. Þessar niðurstöður sýna að jákvæð og regluleg samskipti og eftirlit á milli 

starfsmanna, yfirmanna og stjórnenda stuðla að bættri líðan í starfi (Kim og Lee, 2009). 

Rannsókn Mor Barak, Travis, Pyun og Xie (2009) sýndi fram á að stuðningur inni á 

vinnustað í formi handleiðslu dróg úr vanlíðan félagsráðgjafa í starfi, eins og streitu, kvíða, 

þunglyndi, starfsmannaveltu og kulnun. Rannsóknin sýndi einnig fram á að mikilvægt er að 

styðja við yfirmenn og stjórnendur í hlutverki umsjónarmanna svo þeir geta veitt skilvirkan og 

árangursríkan stuðning til starfsmanna. Jákvæður félagslegur og tilfinningalegur stuðningur á 

milli yfirmanna og starfsmanna skilaði góðum árangri. Rannsóknin bendir til þess að 

starfsmenn sem upplifa jákvæðan stuðning, góð tengsl við yfirmenn og stjórnendur og  

reglulegt eftirlit, eru ánægðari í starfi sem minnkar líkurnar á kulnun (Mor Barak o.fl., 2009).  

Niðurstöður þessara rannsókna benda til þess að handleiðsla getur haft verndandi áhrif á 

starfsmenn ásamt því að fyrirbyggja og draga úr áhrifum skaðlegra þátta sem starfsmenn geta 

fundið fyrir. Notkun bjargráða eins og handleiðslu í starfi hefur jákvæð áhrif á líðan 

starfsmanna. Handleiðsla gerir starfsmönnum kleift að vera betur settir til þess að taka eftir 

þáttum sem valda streitu, sem og að takast á við þá þætti á gagnlegan hátt. Yfirmenn og 

stjórnendur hafa einnig gagn af handleiðslu, þar sem hún hjálpar þeim að skilja aðstæður 

starfsmanna. Jákvæð og regluleg samskipti bæta líðan starfsmanna, yfirmanna og stjórnenda 

og bætir jákvæð tengsl allra til starfsins (Kim og Lee, 2009; Mor Barak o.fl., 2009; Um og 

Harrisson, 1998).   
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4 Umræður

Starfsánægja er vítt hugtak og erfitt að skilgreina en þó mætti segja í stuttu máli að 

starfsánægja er jákvæð tilfinning sem starfsmenn upplifa vegna vinnu sinnar (Locke, 1976). 

Starfsmenn sem finna fyrir starfsánægju standa sig betur í starfi (Luthans, 2002) og getur 

vellíðan þeirra í starfinu haft jákvæð áhrif á lífsánægju þeirra (Judge og Wantanabe, 1993). 

Ákveðnir þættir hafa neikvæð áhrif á starfsánægju, eins og lítil viðurkenning, lág laun miðað 

við erfiði vinnu og takmarkaðar líkur á þróun í starfi (Coffey o.fl., 2004). Til eru leiðir til þess að 

efla starfsánægju en meðal annars má nefna innri og ytri hvatningu og bætt félagsleg tengsl 

(Judge og Wantanabe, 1993; Lawler, 1983; Locke, 1976) og að veita starfsmönnum þann 

stuðning sem þeir þurfa á að halda (Gibbs, 2001).  

Fólk eyðir stórum parti af lífi sínu í vinnunni og hefur vinnan áhrif á meira en bara starfið 

sjálft og því má áætla að ánægja í starfi hafi mikil áhrif á vinnandi fólk. Í umönnunarstörfum er 

algengt að starfsmenn finna fyrir streitu (Maslach, 1982) og ef streita er til staðar yfir langan 

tíma getur hún haft skaðleg áhrif á heilsu fólks (McLean, 1999). Því er mikilvægt að draga úr 

streituvaldandi þáttum með ákveðnum inngripum og bjargráðum (Holden o.fl., 2011). Þær 

leiðir sem reynst hafa hvað vænlegastar til þess að draga úr streitu og áhrifum hennar er 

stuðningur á vinnustað og handleiðsla (Collins, 2008). 

Handleiðsla eflir fagmennsku, verndar fagmanninn og tryggir gæði þjónustu (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2000) og hjálpar starfsmönnum að takast á við kröfur starfsins (Gibbs, 2001). 

Handleiðsla gagnast vel í krefjandi störfum eins og umönnunarstörfum, þar sem streita og 

kulnun er algeng. Með handleiðslu eru þekkingar og hæfileikar starfsmanna dregin fram, sem 

gerir þeim kleift að vinna á gagnlegan hátt (Collins, 2008), ásamt því að gefa þeim verkfæri til 

þess að takast á við erfiðleika í starfi. Til eru nokkrar handleiðsluaðferðir sem hægt er að notast 

við en aðferðirnar hafa allar mismunandi markmið og einblína á mismunandi vandamál 

(Kadushin, 1992). Hlutverk geta þó oft skarast og þá getur verið mikilvægt að beita heildarsýn. 

Hugtakið heildarsýn snýst um það að horfa á manneskjuna út frá öllum sjónarhornum. Með 

því að nota heildarsýn er fengin betri heildarmynd af lífi og umhverfi einstaklings og því hægt 

að veita persónulega aðstoð (Lára Björnsdóttir, 2006). Til þess að handleiðsla skili árangri þarf 

handleiðsluþegi að vera virkur þátttakandi í handleiðsluferlinu. Sambandið á milli 

handleiðsluþega og handleiðara er einnig mikilvægt, en þeir verða að geta unnið vel saman og 

sýnt hvorum öðrum skilning, traust og virðingu (O‘Donoghue, Munford og Trlin, 2006).  



32 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að félagsráðgjafar upplifa almennt mikla ánægju í starfi. Upp 

til hópa eru þeir áhugasamir, stoltir og finna fyrir ánægju og umbun af starfinu (Collins, 2008). 

Styður þessi niðurstaða við eina af nálgunum Locke (1976) til þess að efla starfsánægju, en 

nálgunin um innri hvatningu á við hér. Innri hvatning leggur áherslu á starfsmanninn og 

möguleika hans í starfi, möguleika hans til þess að vaxa og dafna og hvatningar innra með 

honum sem styður hann og styrkir þegar upp koma erfiðleikar. Hins vegar geta félagsráðgjafar 

fundið fyrir streitu og áhrifum kulnunar sem getur valdið vanlíðan og dregið úr starfsánægju 

(Thompson, 2013). Handleiðsla hefur reynst vænleg til þess að draga úr starfstengdri streitu 

og kulnun (Edwards o.fl., 2006) og rannsóknir hafa sýnt að handleiðsla getur haft verndandi 

áhrif á starfsmenn. Streita minnkar, seigla eykst og minni líkur eru á kulnun í starfi (Kim og Lee, 

2009; Mor Barak o.fl., 2009; Um og Harrisson, 1998). 

4.1 Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var að kanna hvað einkennir starfsánægju og hvernig má viðhalda 

henni með handleiðslu og um leið koma í veg fyrir streitu í starfi. 

Starfsánægja er tilfinning sem starfsmenn finna fyrir vinnu sinni og getur hún bæði verið 

jákvæð og neikvæð. Ánægja í starfi hefur áhrif á flest vinnandi fólk. Margt getur haft áhrif á 

starfsánægju, bæði neikvæðir og jákvæðir hlutir. Þættir sem hafa neikvæð áhrif á starfsánægju 

eru streita, lítil viðurkenning, erfiðleikar innan vinnunnar og aðrir utanaðkomandi þættir. 

Ákveðnir þættir sem ýta undir starfsánægju eru góð samskipti við yfirmenn og samstarfsfólk, 

stuðningur á vinnustað og stuðningur í formi handleiðslu. Þessir hlutir einkenna starfsánægju. 

Hægt er að viðhalda ánægju í starfi með því að hvetja fólk, koma með innri og ytri 

hvatningar, bæta félagsleg tengsl og aðra félagslega þætti á vinnustaðnum, efla eiginleika 

starfsmanna og gefa þeim kost á að nýta sér bjargráð, eins og stuðning á vinnustað og 

handleiðslu. Handleiðsla hefur reynst vænleg til þess að koma í veg fyrir streitu í starfi, draga 

úr vanlíðan starfsmanna og áhrifum kulnunar. Hún dregur úr óánægju og bætir félagslegan 

stuðning, ásamt því að kynna starfsmönnum fyrir ytri og innri hvatningu. Handleiðsla hefur 

jákvæð áhrif á líðan starfsmanna. Þannig má viðhalda ánægju í starfi með handleiðslu og um 

leið koma í veg fyrir streitu í starfi.  

Í framhaldinu væri hægt að skoða aðra áhættuþætti sem leiða að vanlíðan, streitu og 

kulnun í starfi og þróa út frá því eftirlitskerfi sem styður við handleiðslu og nýtingu hennar. 

Með því að þróa skilvirkt eftirlitskerfi er hægt að nota það til þess að draga úr vinnutengdri 
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streitu og koma í veg fyrir kulnun í starfi. Eftirlitskerfi af þessu tagi getur hjálpað starfsmönnum 

að greina áhættuþætti streitu og kulnunar, svo þeir geti gripið snemma inn í áður en illa fer. 

Kerfi sem þetta getur komið að góðum notum bæði fyrir starfsmenn sem hafa unnið lengi í 

starfi og þá starfsmenn sem eru að hefja starfsferil sinn. Aukin þekking sem þessi getur haft 

mikil og jákvæð áhrif á starfshæfni og ánægju félagsráðgjafa og annarra starfsmanna.  
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