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Ágrip 
Í þessari ritgerð var leitast eftir að greina hvort kulnun sé eingöngu atvinnutengt ástand og 

hvað sé hægt að gera til að minnka líkur eða koma í veg fyrir að fólk fari í kulnun. Kulnun er 

afleiðing langvarandi streitu og eru lykileinkenni hennar örmögnun, bölsýni og skert vinnufærni 

auk fleiri einkenna tengd við kulnun, bæði andleg og líkamleg. Viðhorf til kulnunar hjá 

þátttakendum rannsóknarinnar var almennt jákvætt og töluðu margir um hana sem 

lærdómsríka. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar var að kulnun sé ekki eingöngu atvinnutengt 

ástand, orsakavaldar hennar má rekja bæði til aðstæðna í einkalífi og starfsumhverfi og að með 

því að minnka álag og viðhalda góðum samskiptum við starfsmenn geta fyrirtæki minnkað líkur 

eða komið í veg fyrir að starfsmenn þeirra fari í kulnun. Einstaklingar geta minnkað líkur eða 

komið í veg fyrir kulnun með því að huga vel að andlegri heilsu og setja sér mörk. 

Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð, tekin voru viðtöl við níu einstaklinga, tvo karlmenn 

og 7 konur sem eru eða farið hafa í kulnun, tvo stjórnendur og sálfræðing hjá Virk 

starfsendurhæfingu. Tekin voru viðtöl við þátttakendur rannsóknarinnar og svör þeirra skráð 

niður. Spurningar voru opnar og fengu þátttakendur að svara þeim út frá eigin reynslu, upplifun 

og koma þeim upplýsingum um rannsóknarefnið sem þeim fannst mikilvægt á framfæri. 
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Abstract 
This essay will explore the reasoning behind burnout’s, and whether it’s only a work-related 

issue, and what can be done to minimise the risk or prevent people feeling burnt-out. Burnout 

is caused by ongoing stress and its key elements are exhaustion, cynicism, and inefficacy, but 

other elements are also linked to it, but they can be both emotional and physical. The attitude 

towards burnout from participants was generally positive and many spoke of it as a learning 

curve. The main findings from the research show that burnout is not only a work-related issue, 

but that the contributors towards it can be linked to special circumstances in your personal life 

and work environment, and by reducing stress and keeping an open dialogue and 

communication with your employees companies can minimise the risk of burnouts, or prevent 

it altogether. Individuals can also prevent burnouts by keeping a healthy lifestyle and settings 

themselves limits. 

The qualitative research method was used, interviews with nine individuals were taken, 

two males and seven females who are or have felt burnt-out, and two directors and a 

psychologist at Virk rehabilitation centre. The interviews with the participants were taken and 

their answers documented. The questions asked were open to interpretation and the 

participants could answer them based on their own experiences, and so they can articulate and 

reveal what they found to be the most important information regarding the study. 
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Formáli 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði með áherslu á stjórnun og 

markaðsfræði í Háskólanum á Akureyri og er metið til 12 ECTS eininga. Leiðbeinandi 

verkefnisins var Stefán Guðnason og vil ég þakka honum fyrir einstaklega góða leiðsögn, fyrir 

að vera alltaf til staðar fyrir mig, fyrir alla hvatninguna og að hafa trú á mér. Oddbergur Eiríksson 

fær þakkir fyrir yfirlestur á ritgerðinni. Einnig vil ég þakka Telmu Guðlaugsdóttir fyrir hugmyndir 

af ritgerðarefni. Ég vil þakka öllum þátttakendum fyrir að taka þátt í rannsókninni. Sérstakar 

þakkir fá eiginmaður minn Kristján Guðbrandsson og börnin okkar Aron Freyr, Rebekka María 

og Eydís Lilja fyrir mikla þolinmæli, hvatningu, stuðning og umburðarlyndi á meðan vinna við 

ritgerðina og námið stóð yfir. Einnig vil ég þakka fjölskyldumeðlimum, vinum og samnemendum 

fyrir stuðningin og hvatninguna sem var ómetanleg. 
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1 Inngangur 
Samfélagið hefur breyst mikið á síðustu áratugum. Kröfur þess hafa aukist sem og álag á 

einstaklinginn. Kulnun er eitthvað sem fáir vissu hvað væri en er farið að heyrast í auknum mæli. 

Fyrstu greinar um kulnun birtust á miðjum áttunda áratug síðustu aldar í Bandaríkjunum. 

Tilgangur þeirra var að lýsa þessu fyrirbæri og gefa því nafn. Þessi fyrstu skrif voru byggð á 

reynslu fólks sem starfaði við þjónustu og í heilbrigðisþjónustu. Greinarnar voru skrifaðar af 

geðlækninum Freudenberger (1975) og félagssálfræðingnum Maslach (1976) (Maslach, 

Schaufeli og Leiter, 2001, bls. 399). Þó búið sé að rannsaka kulnun í yfir 40 ár virðist ekki vera 

almenn vitneskja um hvað kulnun er og hversu alvarlegt þetta ástand er. Þrjú lykileinkenni 

kulnunar eru tilfinningaleg örmögnun, bölsýni og skert vinnufærni (Maslach o.fl., 2001, bls. 

397). Viðmælendur í rannsókninni nefndu þessi einkenni ásamt öðrum og eru einkennin bæði 

andleg og líkamleg. Afleiðingar kulnunar geta verið mjög alvarlegar fyrir starfsfólk, viðskiptavini 

og stærri stofnanir sem starfsmenn eru í samskiptum við og getur kulnun leitt til þess að gæði 

umönnunar eða þjónustu versnar ef hún er veitt af starfsfólki í kulnun. Kulnun virðist eiga þátt 

í starfsmannaveltu, fjarvistum og starfsanda á vinnustað (Maslach og Jackson, 1981, bls. 100). 

Kulnun er ekki skilgreind sem sjúkdómur af alþjóðaheilbrigðisstofnuninni. ICD 10 er 

greiningarkerfi sem notað er af læknum til að greina sjúkdóma og er kulnun ekki skilgreind sem 

sjúkdómur í því kerfi. Þegar ICD 11 var að koma út var beðið eftir að í því kerfi yrði kulnun 

skilgreind sem sjúkdómur en alþjóðaheilbrigðisstofnunin ákvað eftir samvinnu með Christina 

Maslach að skilgreina kulnun ekki sem sjúkdóm og segir að hún sé ástand sem tilkomið er vegna 

aðstæðna á vinnumarkaði. Svíar ákváðu árið 2006 að skilgreina kulnun sem streituröskun, 

sjúkdómsgreiningin er alvarleg viðbrögð við streitu-örmögnun. Svíar eru þeir einu sem skilgreint 

hafa kulnun sem sjúkdóm (Linda Bára Lýðsdóttir, 2020).  

Rannsóknir á nokkrum mismunandi fyrirtækjum hafa sýnt fram á að illa hönnuð störf, lélegt 

samband milli undirmanna og yfirmanna og mikið álag í starfi veldur því að starfsfólk verður 

örmagna, sem leiðir til orkutaps og heilsufarsvandamála. Enn fremur leiða þessar 

vinnuaðstæður til bölsýni og skertrar frammistöðu (Huang og Simha, 2018, bls. 26-27). Kulnun 
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er sérstaklega tengd kröfum í starfi, til dæmis vinnuálagi og tilfinningalegum kröfum (Maslach 

o.fl., 2001, bls. 417).  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða kulnun út frá almennu sjónarhorni og að tengja 

rannsóknina ekki við ákveðna starfsstétt, skoða hverjir orsakavaldar kulnunar eru, hvort hún sé 

eingöngu tengd starfsaðstæðum og hvort hægt sé að minnka líkur á fólk fari í kulnun eða koma 

í veg fyrir það. Notast er við eigindlega rannsóknaraðferð og við val á úrtaksaðferð er 

hentugleikaúrtak valið. Í hentugleikaúrtaki velur rannsakandi þá einstaklinga sem tiltækir eru 

þegar rannsóknin fer fram. Til að rannsakandi fái svör við spurningum sínum verða tekin viðtöl 

við einstaklinga sem eru í kulnun eða hafa farið í kulnun, stjórnendur fyrirtækja sem hafa verið 

með starfsmenn sem hafa farið í kulnun og starfsmann hjá Virk starfsendurhæfingu. 

Í ritgerðinni er byrjað á fræðilegri umfjöllun, þar sem farið er stutt yfir forsögu hugtaksins 

kulnun og aðaleinkenni hennar: örmögnun, bölsýni og minnkaða eða skerta afkastagetu. Kulnun 

er afleiðing langvarandi streitu og er fjallað um streitustigann, sem er hagnýtt tól sem hægt er 

að nota til að greina streitustig einstaklinga og úrræði sem hægt er að nota til að stöðva 

framgang eða minnka streitu hjá einstaklingum. Næst kemur aðferðarfræðakafli þar sem farið 

er í rannsóknaraðferðir sem notaðar eru við vinnslu ritgerðarinnar; fjallað er um þátttakendur í 

rannsókninni og söfnun og greiningu gagna. Niðurstöðukaflarnir eru tveir. Í fyrri 

niðurstöðukaflanum er farið í niðurstöður úr viðtölum sem tekin voru við þátttakendur 

rannsóknarinnar. Í seinni niðurstöðukaflanum eru niðurstöður settar í samhengi við 

rannsóknarspurningarnar sem eru: 

1. Er kulnun eingöngu atvinnutengt vandamál?  

2. Hvað er hægt að gera til að koma í veg fyrir kulnun? 

Síðasti kafli ritgerðarinnar eru umræður þar sem fjallað er um niðurstöður rannsóknarinnar 

og vangaveltur höfundar um kulnun. 
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2 Kulnun 
Orðið kulnun er farið að heyrast í auknum mæli í þjóðfélaginu og virðist sem sífellt fleiri upplifi 

kulnun. Hugtakið var fyrst notað í klínískum skilningi af Herbert Freudenberger geðlækni 

snemma á áttunda áratugnum. Hugtakið var þróað frekar af félagssálfræðingnum Christina 

Maslach sem þróaði í kjölfarið spurningalista til að meta kulnun (Maslach o.fl., 2001, bls. 399; 

Schaufeli, 2017, bls. 105). Kulnun er skilgreind sem sálfræðilegt einkennamynstur 

tilfinningalegrar örmögnunar, bölsýni og skertrar afkastagetu. (Maslach, Jackson og Leiter, 

1997, bls. 192). Hugtakið kulnun var fyrst notað sem óformlegt, hversdagslegt hugtak. 

Freudenberger fékk það að láni frá fíkniefnaheiminum þar sem vísað var til hrikalegra áhrifa 

langvarandi eiturlyfjaneyslu. Freudenberger var sjálfur fórnarlamb kulnunar tvisvar sinnum og 

jók það trúverðugleika hans þegar hann fór að fjalla um kulnun (Schaufeli, 2017, bls. 107). 

Á níunda áratug síðustu aldar breyttust rannsóknir á kulnun í markvissari reynslurannsóknir. 

Þessar rannsóknir voru megindlegar að eðlisfari, notaðar voru spurningakannanir og 

rannsóknarhópurinn varð stærri. Sérstök áhersla var lögð á mat kulnunar og nokkrar 

mismunandi mælingar voru þróaðar (Maslach o.fl., 2001, bls. 401). Fram á miðjan tíunda 

áratuginn takmarkaðist kulnun við umönnunarstéttir (Schaufeli, 2017, bls. 108). Í alþjóðlegum 

greiningarkerfum er kulnun ekki skilgreind sem sjúkdómur eða röskun og misjafnt er hvernig 

talað er um hugtakið og einkennin milli landa og faghópa. Þar sem meðvitund og umræða um 

kulnun hefur aukist er hugtakið oft notað yfir tímabundna streitu og starfsleiða en einkennin 

eru ólík (Virk, e.d.-a) 

Rannsóknir á kulnun eiga rætur sínar að rekja til umönnunar- og þjónustustarfa þar sem 

megináhersla starfsins var samband á milli þjónustuveitanda og þjónustuþega. Þetta félagslega 

samhengi starfsins þýddi að frá upphafi var kulnun ekki rannsökuð sem svörun einstaklings við 

álagi heldur sem tenging einstaklingsins við vinnustaðinn. Með þessu mannlega samhengi 

beindist athyglin að tilfinningum einstaklingsins, hvötum hans og gildum á starfi hans með 

þjónustuþegum (Maslach o.fl., 2001, bls. 400). 
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2.1 Einkenni 
Einkenni kulnunar hafa áhrif á allt líf þess sem lendir í henni, sem og á líf aðstandenda þeirra. 

Kulnun hefur víðtæk og veruleg áhrif á sálræna heilsu og vinnuárangur starfsmanna (Huang og 

Simha, 2018, bls. 26). 

Lykileinkenni kulnunar er aukin tilfinning um tilfinningalega örmögnun. Þar sem 

tilfinningalegur styrkur starfsmanna er á þrotum telja þeir sig ekki færa um að gefa af sér. Annar 

þáttur er bölsýni, neikvætt og tortryggið viðhorf gagnvart viðskiptavinum. Þriðji þáttur kulnunar 

er tilhneiging til neikvæðs sjálfsmats. Starfsmenn verða óánægðir með sjálfa sig og óánægðir 

með afrek sín í starfi (Maslach og Jackson, 1981, bls. 99). Maslach og Leiter (1997) 

endurskilgreindu kulnun sem veðrun í atvinnuþátttöku. Það sem byrjar sem mikilvægt, 

þroskandi og krefjandi verk verður ónotalegt, ófullnægjandi og tilgangslaust. Orka breytist í 

örmögnun, þátttaka breytist í bölsýni og virkni breytist í árangursleysi (Maslach o.fl., 2001, bls. 

416). Kulnun er langvarandi viðbrögð við þrálátri streitu í starfi (Hakanen og Bakker, 2017, bls. 

354; Maslach o.fl., 2001, bls. 397). 

Örmögnun 

Örmögnun er aðaleinkenni kulnunar. Þegar fólk lýsir sjálfu sér eða öðrum sem upplifa kulnun 

eru þeir oftast að vísa til reynslu sinnar af örmögnun. Af þremur einkennum kulnunar er 

örmögnun algengust og mest skilgreind. Fyrir vikið hafa sumir haldið því fram að hin einkennin 

tvö séu tilfallandi. Sú staðreynd að örmögnun er nauðsynlegt viðmið kulnunar þýðir ekki að hún 

sé næg ein og sér (Maslach o.fl., 2001, bls. 402-403). 

Örmögnun bendir til þess að vinnuálagið sé of mikið, starfsmaður verður tilfinningalega og 

líkamlega örmagna. Starfsmaðurinn nær ekki hvíld og vaknar jafn þreyttur og þegar hann var 

þegar hann fór að sofa. Starfsmanninn skortir orku til að takast á við verkefni dagsins. 

Örmögnun er fyrstu viðbrögð við vinnuálagi eða miklum breytingum (Maslach og Leiter, 1997, 

bls. 17; Maslach og Leiter, 2007, bls. 368). 

Bölsýni 

Bölsýni táknar hinn félagslega þátt kulnunar. Hún merkir að viðkomandi getur verið 

kaldranalegur og áhugalaus varðandi ýmsa þætti starfsins (Yao, Jamal og Demerouti, 2015, bls. 

204). Að draga sig til baka í starfi eru það sterk viðbrögð við örmögnun að tengsl á milli 
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örmögnunar og bölsýni finnast stöðugt í rannsóknum á kulnun, sama hvaða starfsvettvangur er 

skoðaður (Maslach o.fl., 2001, bls. 403). 

Með bölsýni er átt við neikvæða, fjandsamlega eða ópersónulega svörun við starfi sem oft 

felur í sér hugsjónamissi (Maslach og Leiter, 2007, bls. 368). Þegar fólk verður bölsýnt verður 

viðhorf þeirra til vinnunnar og samstarfsfélaga kalt og fjarlægt og þátttaka í vinnu lágmarkast. 

Á vissan hátt er bölsýni ákveðið viðbragð til að vernda sig fyrir örmögnun og vonbrigðum 

(Maslach og Leiter, 1997, bls. 18). 

Minnkuð afkastageta 

Minnkuð afkastageta vísar til sjálfsmatsþáttar kulnunar. Það vísar til tilfinningar um vanhæfni 

og skort á árangri og framleiðni (Maslach og Leiter, 2007, bls. 368; Yao o.fl., 2015, bls. 204). 

Þegar fólk upplifir minnkaða afkastagetu finnur það fyrir vanmáttarkennd. Hvert nýtt 

verkefni virðist óyfirstíganlegt og það virðist sem alheimurinn leggist á eitt til að koma í veg fyrir 

árangur; það litla sem afrekast virðist smávægilegt. Fólk missir trú á getu sína til þess að hafa 

áhrif og þegar fólk missir trúna á sjálft sig smitar það út frá sér þannig að samstarfsfélagarnir 

missa einnig trúna á viðkomandi (Maslach og Leiter, 1997, bls. 18). 
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3 Streita 
Atvinnutengd streita er algeng á nútímavinnumarkaði. Kulnun er afleiðing langvarandi streitu 

og því er mikilvægt að fylgjast með streituþróun starfsmanna. Margir starfsmenn hafa lýst því 

að þeir upplifi mikla streitu. Mikil streita getur valdið minni framleiðni og auknum fjarvistum 

(Gerber o.fl., 2020, bls. 53). 

Sumir þættir streitu geta verið hvetjandi og haft aukin áhrif á frammistöðu en reynslan 

hefur sýnt að langvarandi streita getur leitt til kulnunar (Rice og Liu, 2020, bls. 304). Streita 

sprettur sjaldnast út frá engu en þróast smám saman. Í aðstæðum þar sem streita og úrræði 

eru í jafnvægi er mikil vellíðan og skilvirkni. Í kulnun hefur einstaklingur verið undir miklu og 

langvarandi álagi og streitu sem getur endað með löngu veikindaleyfi (Branche Fællesskabet 

Arbejdsmiljø, 2018, bls.6). 

3.1 Streitustiginn 
Streitustiginn var þróaður af sálfræðingunum og höfundum bókarinnar Stop stress - håndbog 

for ledere (2016) Marie Kingston og Malene Friis Andersen. Streitustigann geta fyrirtæki og 

stofnanir notað sem framsetningu á streitu og álagi. 

 

Mynd 1: Streitustiginn sem Virk hefur sett upp. 
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Með því að skoða streitustigann er hægt er að greina streitu, sjá hvernig hún þróast og átta 

sig á alvarleika hennar. Stiginn getur auðveldað skilning á streitu og aðstoðað með 

streituumræður á milli starfsmanna, stjórnenda og fjölskyldu. Streitustiginn getur þar af 

leiðandi minnkað líkur á að streitan þróist á alvarlegri stig (Virk, e.d.-b). Streitustiginn skiptist í 

fimm þrep; svalur, volgur, logandi, bráðnaður og brunninn. 

Svalur 

Á svala stiginu er jafnvægi á milli krafna, úrræða og aðstæðna. Hér er möguleiki á að 

starfsmaðurinn upplifi vellíðan og skili góðum afköstum í starfi. Svala stigið einkennist af því að 

starfsfólkið er: 

− Í jafnvægi 

− Orkumikið 

− Á góða samstarfsfélaga 

− Fært um að vinna verkefni 

− Uppbyggilegt 

− Lausnamiðað 

− Áhugasamt 

− Virkt 

− Hjálpsamt 

Fyrir stjórnendur er svala stigið ákjósanlegast. Þar viðheldur stjórnandinn jafnvægi og er 

vakandi yfir byrjunareinkennum streitu hjá starfsfólki (Branche Fællesskabet Arbejdsmiljø, 

2018, bls. 7; Virk, e.d.-b) 

Hægt er að viðhalda svala stiginu á vinnustöðum og koma þannig í veg fyrir streitu. Nokkur 

atriði geta haft jákvæð áhrif á vinnustaðinn, aukið afköst og vellíðan á vinnustaðnum. Mikilvægt 

er fyrir starfsfólk að fá tækifæri til að hafa áhrif á ákvarðanatöku í starfi sínu og að fá að tjá 

skoðanir á skipulagi og vinnulagi verkefna. Stjórnendur þurfa að gefa starfsfólki tækifæri á að 

koma skoðunum sínum á framfæri. Félagslegur stuðningur er mikilvægur, hvort sem er til að 

sýna einstaka starfsmanni áhuga eða efla samheldni innan starfshópsins. Þannig er hægt að 

nota skemmtilegar samverustundir til að brjóta upp hversdagsleikann. Starfsfólki þarf að finnast 

það mikilvægt og að framlag þess innan fyrirtækisins skipti máli. Verkefnaúthlutun ætti að vera 

í samræmi við áhugasvið starfsfólksins og hafa hvetjandi áhrif. Gott er að nota viðurkenningu í 

starfi með viðeigandi endurgjöf til að umbuna fyrir vel unnið verk, ásamt því að láta starfsfólk 

heyra hversu mikilvægt framlag þeirra er fyrir fyrirtækið. Yfirsýn og góð verkefnastjórnun er 
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mikilvægur þáttur og á bæði við um stjórnendur og starfsfólk. Kynna þarf vel breytingar þegar 

þörf er á og hafa í huga hvort starfsfólk sé stöðugt að aðlagast breytingum í starfi. Gera þarf 

raunhæfar kröfur til starfsfólksins til að hámarka afköst þess í starfi. Þær kröfur þurfa að vera 

bæði auðveldar og hæfilega krefjandi, en hafa þarf í huga að ef að um litlar kröfur er að ræða 

getur komið leiði í starfsfólk en ef kröfurnar eru of miklar eru auknar líkur á streitu (Virk, e.d.-

b). 

Volgur 

Á volga stiginu fer að bera á ójafnvægi á milli krafna, úrræða og aðstæðna. Erfitt er fyrir 

starfsfólk að vinna undir álaginu, ljúka verkefnum og þar af leiðandi skilar það ekki sínu besta 

verki. Þetta ástand fær starfsfólk til að vinna hraðar og meira á yfirborðinu, hætta er á að 

verkefnum sé frestað og vinnudagurinn lengist. Einkenni á þessu stigi þurfa þó ekki að vera 

hættumerki ef ástandið er einungis tímabundið og er nauðsynlegt að stjórnendur séu 

meðvitaðir um að svona álag megi ekki verða venjubundið, ásamt því að passa þarf upp á að 

ástandið færist ekki upp á næsta þrep streitustigans. Einkenni starfsmanna á þessu stigi er að 

þeir virka önnum kafnir, sleppa pásum og kaffitímum, vinna oftar á kvöldin og um helgar, eru 

pirraðir og gleyma hlutum (Branche Fællesskabet Arbejdsmiljø, 2018, bls. 7; Virk, e.d.-b). 

Eðlilegt er að starfsfólk fari annað slagið á volga stigið, til dæmis þegar mikið er að gera eða 

þegar starfsfólk þarf að vinna að stórum og mikilvægum verkefnum. Þegar staðan er þannig er 

eðlilegt að starfsfólk finni fyrir streitu. Ef ástandið varir lengur og starfsmaður heldur áfram á 

þessu stigi er mikilvægt að samstarfsfólk eða stjórnendur grípi til ráðstafanna til að koma 

starfsmanninum á eðlilegt ról. Virk bendir á þrjú atriði sem hægt er að nota til að aðstoða 

starfsfólk sem er á volga stiginu til að koma í veg fyrir að streitan verði alvarlegri. Fyrsta atriðið 

er að tala saman, útskýra hvernig staðan er, finna hvaða ástæður gætu verið á bak við 

streitueinkennin og finna út hvaða væntingar eru til vinnuálags. Annað atriðið er að stuðla að 

vinnuhléum og samskiptum við samstarfsfólk. Þriðja atriðið er að aðstoða starfsmanninn við að 

forgangsraða verkefnum og skipuleggja sig (Virk, e.d.-b). 

Logandi 

Þegar starfsmaður er kominn á logandi stigið fara einkenni streitu vaxandi og mynda vítahring. 

Einstaklingurinn missir yfirsýn á verkefnin, fer að gleyma og gerir mistök. Áhyggjurnar hlaðast 

upp og hafa áhrif á svefn, líðan og líkamlega heilsu. Þetta ástand verður til þess að 
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einstaklingurinn missir sjálfstraust og sjálfsálit, kennir sjálfum sér um hvernig fyrir er komið og 

fyllist sektarkennd og skömm. Meðal einkenna logandi stigs er að einstaklingurinn gerir fleiri 

mistök, vinnur mikið og meira en venjulega, einangrar sig frá samstarfsfólki, virðist áhyggjufullur 

og lítur illa út, þol gagnvart nýjum verkefnum minnkar ásamt trú á eigin getu (Branche 

Fællesskabet Arbejdsmiljø, 2018, bls. 7; Virk, e.d.-b). 

Mikilvægt er fyrir stjórnendur að koma auga á starfsmann á logandi stigi og bregðast við. 

Gott er fyrir stjórnendur að horfa eftir ákveðnu hegðunarmynstri hjá starfsmanninum og grípa 

inn í. 

Dæmi um hegðunarmynstur sem ætti að horfa á eftir er: 

− Starfsmaður vinnur lengur en venjulega 

− Starfsmaður vinnur á óvenjulegum tíma sólarhrings 

− Starfsmaður sýnir breytta hegðun í samskiptum 

− Starfsmaður er óþolinmóður og gefur sér ekki tíma fyrir fundi eða samtöl 

− forgangsröðun raskast þannig að mikilvæg verkefni lenda aftarlega í forgangsröð og lítt 

mikilvæg verkefni færast ofarlega í forgangsröðun 

− starfsmann skortir yfirsýn og stekkur úr einu verkefni í annað ásamt því rangar 

ákvarðanir aukast  

(Virk, e.d.-b). 

Mikilvægt er að bregðast strax við til að koma í veg fyrir veikindi þegar starfsmaður er 

kominn á logandi stig. Þá þarf að breyta vinnutíma og þeim verkefnum sem starfsmaðurinn 

sinnir sem orsakað hafa streituna ásamt því að endurskoða kröfur og aðstæður til að koma í veg 

fyrir framtíðar álag. Þegar starfsmanni á logandi stigi er hjálpað er mikilvægt að tala saman, taka 

stjórnina, veita stuðning og leita eftir sérfræðiaðstoð ef þarf (Virk, e.d.-b). 

Bráðnaður 

Fjórða stig streitustigans er bráðnaður. Einstaklingar sem komast á þetta stig gera mistök í starfi 

í auknum mæli og taka sér oftar frí. Þeir ná ekki að klára verkefni sín og eyða miklum tíma í 

ónauðsynleg verkefni eða eru með of mörg verkefni í gangi á sama tíma. Þeir hafa ekki stjórn á 

stjórnleysi sínu og eru meðvitaðir um það.  

Nokkur dæmigerð einkenni um þetta stig eru: 

− Starfsmaður hefur áhyggjur af starfi sínu eða ástandi sínu, þær áhyggjur eru ýktar og 

gæta ósamræmis 

− Starfsmaður sýnir merki um ofsakvíða og samskipti eru í lamasessi. 
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− Starfsmaður á það til að forðast samskipti við stjórnendur og samstarfsfólk eins og fundi, 

vinnuhlé og samverustundir.  

− Starfsmanni tekst ekki að ljúka verkefnum eða jafnvel gleymir þeim 

− Starfsmaður er andlega fjarverandi á fundum og á í erfiðleikum með ákvarðanatöku 

− Veikindafjarvistir aukast 

− Starfsmaður gæti fengið grátköst upp úr þurru  

(Virk, e.d.-b). 

Þegar starfsmaður er kominn á þetta stig streitustigans er mikilvægt að eiga samtal við hann 

og finna áþreifanlegar lausnir. Virk bendir á að hægt sé að nota streituviðtal til að ná góðum 

árangri, en í því er farið yfir nokkra mikilvæga þætti sem stjórnandi og starfsmaður fara yfir í 

sameiningu. Ákveða þarf vinnutíma starfsmannsins, hvort hann fari í hlutastarf og veikindaleyfi 

á móti eða nokkurra vikna veikindaleyfi. Draga þarf úr verkefnum starfsmannsins, bæði fjölda 

verkefna og því hversu krefjandi þau eru. Þá þarf að skoða samskipti og sambönd 

starfsmannsins. Ef einhvers staðar er ágreiningur, hvort sem er við samstarfsfélaga eða 

viðskiptavin, þarf að takmarka þau samskipti og finna samstarfsfélaga sem starfsmanninum 

finnst gott að vinna með. Ákveða þarf hverjir þurfa að fá upplýsingar um stöðu starfsmannsins 

og hversu mikið á að segja. Eftirfylgni er mikilvæg. Taka þarf ákvörðun og tímasetja 

eftirfylgniviðtöl og leggja mat á árangur samkomulagsins og uppfæra áætlanir þegar það á við. 

Leggja þarf sameiginlegt mat á hvenær starfsmaður er tilbúinn til að koma aftur til starfa. Þar 

er stuðningur stjórnenda og samstarfsmanna mikilvægur fyrir starfsmann sem þjást af streitu 

(Virk, e.d.-b). 

Brunninn 

Þegar starfsmaður er kominn á fimmta og síðasta stig streitustigans er hann brunninn eða 

kominn í kulnun. Það sem einkennir þetta stig er að starfsmaður hefur verið undir miklu og 

langvarandi álagi. Starfsmaður upplifir vitsmunalega og tilfinningalega flatneskju og bera fer á 

verulegri vangetu í starfi ásamt langvarandi fjarveru vegna veikinda (Virk, e.d.-b). 
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4 Aðferð 
Í þessum kafla verður fjallað um tilgang rannsóknarinnar, hvaða rannsóknaraðferðum var beitt, 

sagt frá þátttakendum rannsóknarinnar, gagnasöfnun og gagnagreiningu. Rannsóknin var 

þríþætt: talað var við einstaklinga sem hafa farið í kulnun, stjórnendur sem hafa verið með 

starfsmenn sem farið hafa í kulnun og sálfræðing hjá Virk starfsendurhæfingu. 

Eigindleg aðferðarfræði var notuð við rannsóknina og gögnum safnað með viðtölum. 

Viðtölin voru tekin upp og skráð. Viðtöl við einstaklinga sem hafa farið í kulnun og stjórnendur 

voru nafnlaus. Með rannsókninni var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Er kulnun eingöngu atvinnutengt vandamál?  

2. Hvað er hægt að gera til að koma í veg fyrir kulnun? 

4.1 Rannsóknaraðferð 
Í eigindlegum rannsóknum er lögð áhersla á að skilja skynjun einstaklings. Þá er frekar skoðuð 

innsýn þátttakanda á málefnið en tölfræðilegar upplýsingar. (Bell, 2005, bls. 7; Saunders, Lewis 

og Thornhill, 2003, bls. 480). 

Eigindlegar rannsóknir geta verið til dæmis opnir spurningalistar á netinu og ítarleg viðtöl. 

Til að gögnin nýtist sem best þarf að greina og skilja merkingu gagnanna sem unnið er með 

(Saunders o.fl., 2003, bls. 480). Í þessari rannsókn var notast við viðtöl sem tekin voru í gegnum 

fundarrými á netinu og voru viðtölin tekin upp og skrifuð niður. 

4.2 Þátttakendur 
Þátttakendur voru valdir út frá hentugleikaúrtaki. Tekin voru viðtöl við níu einstaklinga sem farið 

hafa í kulnun, tvo stjórnendur fyrirtækja og Lindu Báru Lýðsdóttur, sálfræðing hjá Virk. Af þeim 

þátttakendum sem höfðu farið í kulnun voru tveir karlmenn og sjö konur á aldrinum 38-56 ára. 

Átta þátttakendur eru í sambúð eða hjónabandi og voru allir þátttakendur með börn á framfæri. 

Sex þátttakendur voru með háskólagráðu og þrír með annarskonar framhaldsmenntun. 
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Stjórnendurnir sem talað var við stjórna tveim mjög ólíkum fyrirtækjum. Annar er 

skólastjóri með rúmlega sextíu starfsmenn og hinn stjórnar stóru þjónustufyrirtæki sem er með 

um það bil 200 starfsmenn en verið með allt að 700 starfsmenn þegar mest var. Báðir 

stjórnendur hafa verið með starfsmenn í vinnu sem farið hafa í kulnun. Hér eftir verða þeir 

þátttakendur sem farið hafa í kulnun kallaðir viðmælendur og þeir þátttakendur sem eru 

stjórnendur í fyrirtækjum kallaðir stjórnendur. 

4.3 Gagnasöfnun 
Þegar umfjöllunarefni hefur verið ákveðið þarf að taka ákvörðun um hvernig gögnum eigi að 

safna (Bell, 2005, bls. 115). Í þessari rannsókn voru þrír spurningalistar notaðir, einn fyrir 

viðmælendur sem höfðu farið í kulnun, annar fyrir stjórnendur sem höfðu verið með 

starfsmenn sem farið höfðu í kulnun og þriðji fyrir sálfræðinginn hjá Virk. Spurningarnar voru 

opnar og leitast var eftir svörum út frá persónulegri reynslu, orsökum kulnunar, úrræðum og 

viðhorfi almennt. Þegar safnað er frásögnum út frá mismunandi sjónarhornum gæti reynst 

ósamræmi í þeim eða þær gætu stangast á. Ósamræmi þýðir þó ekki endilega að gagnaöflunin 

hafi verið gölluð heldur gæti það legið í mismunandi upplifun og frásögnum af sömu aðstæðum 

(Bell, 2005, bls. 116). 

4.4 Gagnagreining 
Eðli eigindlegra gagna sem aflað er hefur áhrif á greiningu þeirra Þegar verið er að greina gögnin 

þarf skilmerkilega að flokka, draga saman og umorða óstaðlað og flókið eðli gagnanna til að 

styðja við mikilvægi greiningarinnar (Saunders o.fl., 2003, bls. 482). 

Fyrir greiningu gagna var búið að skrifa upp viðtölin og flokka svör viðmælenda við hverri 

spurningu. Samantekt við svörum er sett fram í niðurstöðukafla og vitnað er beint í einstaka 

svör frá viðmælendum. Skýringarmyndir út frá algengustu svörum í nokkrum köflum eru einnig 

settar upp til að sýna algengustu niðurstöður á myndrænan hátt. Út frá grunnniðurstöðum 

spurninga viðmælenda, stjórnenda og sálfræðings Virk er sett fram heildarniðurstaða. 

Hægt er að líkja eigindlegri gagnagreiningu við ferlið að klára púsluspil þar sem hvert púsl 

táknar gögn. Þessi gögn og samböndin á milli þeirra hjálpa til við að skapa skilning á því sem 

gögnin eru að segja (Saunders o.fl., 2003, bls. 481). 
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5 Niðurstöður úr eigindlegri rannsókn 
Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna upplifun á kulnun hjá einstaklingum sem farið hafa í 

kulnun og afstöðu stjórnenda til kulnunar. 

5.1 Viðhorf einstaklinga til kulnunar 
Viðmælendur voru spurðir út í viðhorf sitt til kulnunar. Almennt voru viðmælendur með jákvætt 

viðhorf gagnvart kulnun, sögðu hana lærdómsríka en á sama tíma erfiða. Viðmælandi G sagðist 

vera með fínt viðhorf gagnvart kulnun en sagðist hafa orðið hissa eftir að hafa lesið sig til um 

hana þar sem hann hafi þá áttað sig á því hvað væri að gerast. Hann vissi ekki hvað var að gerast 

og fannst það vera óhugnanlegt auk þess sem hann skammaðist sín mikið fyrir að vera í kulnun. 

Á mynd 2 hér fyrir neðan er samantekt af orðum sem viðmælendur notuðu um viðhorf sitt til 

kulnunar.

 

Mynd 2: Viðhorf viðmælenda til kulnunar. 

Viðmælandi C sagðist ekki vera neikvæður varðandi kulnun, að hann hafi ekki vitað hvað 

þetta væri en að þetta hafi verið nauðsynleg stoppistöð fyrir hann og að honum hafi verið sagt 

að hann þyrfti að fara að stoppa en hafi ekki hlustað á það. Viðmælandi A sagði þetta hafa verið 

lærdómsríkt, hann hafi lært á sjálfan sig og hafa fengið nýtt viðhorf á lífið. Viðmælandi I sagðist 
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vera með allskonar skoðanir og viðhorf gagnvart kulnun og að það sé breytilegt hjá honum. 

Þetta hafi verið ákveðinn stopppunktur fyrir hann sem hann hafi þurft á að halda því í 

framhaldinu hafi hann áttað sig á að hann væri í starfi sem hann langaði ekki að vera í. Hann 

segir að þetta hafi klárlega verið eitthvað sem átti að gerast til þess að hann stoppaði; segist 

hugsa það þannig núna. 

Viðmælandi I sagði einnig: 

Ég er aðeins búin að vera að stúdera þetta, þetta er ekki bara kulnun í starfi, þetta er bara 

kulnun í lífinu, það er það sem ég er komin inn á núna. Þetta er ekkert bara starfið. Það eru 

þrír póstar í lífinu sem þurfa að vera í lagi: fjölskyldan, félagslegi þátturinn og vinnan. Það 

er í lagi að eitthvað eitt sé ekki í lagi en um leið og það eru fleiri póstar en einn sem eru ekki 

í lagi að þá hrynur maður, á tímabili var enginn póstur í lagi hjá mér. 

Viðmælendur voru einnig spurðir hvort viðhorf þeirra gagnvart kulnun hefði breyst. Margir 

vissu ekki hvað kulnun var áður en þeir fóru sjálfir í kulnun eða sögðust hafa haft lítið eða ekkert 

viðhorf til kulnunar. Einn segist jafnvel hafa bara verið með fordóma. Viðmælandi F segir að 

viðhorf hans hafi breyst því nú vissi hann hvað þetta væri, vissi hvað þetta væri alvarlegt en 

hafði ekki gert sér grein fyrir því fyrr. Hann segist einnig hafa haldið að þetta væri ekki eitthvað 

sem kæmi fyrir sig og að þetta hafi verið mikið verra en hann héldi að þetta væri. Viðmælandi I 

sagðist hafa haldið að kulnun væri eingöngu tengd við starfið en sjái það núna að það er ekkert 

bara starfið sem orsaki kulnun. 

5.2 Tíðni kulnunar 
Viðmælendur voru spurðir hvort þeir teldu að tíðni kulnunar væri að aukast í landinu. Svörin 

voru tvennskonar. Fjórir viðmælendur voru þeirra skoðunar að tíðni kulnunar væru að aukast í 

landinu. Viðmælandi G sagði að allur þessi hraði og miklu væntingar séu að auka tíðni kulnunar, 

ástæðurnar séu miklar kröfur í samfélaginu sem allir séu að reyna að fara eftir, það eigi allir að 

vera 100% í öllu sem þeir taka sér fyrir hendur. Viðmælandi D er sannfærður um að tíðnin sé að 

aukast, hann segir að fyrirtæki séu að fækka starfsfólki og auka við verkefni hjá starfsmönnum, 

hann hafi upplifað það á sínum vinnustað. 

Viðmælandi F svaraði spurningunni á eftirfarandi hátt: 

Já, ég held að greind kulnun sé að aukast, og það er kannski farið að skilgreina þetta sem 

veikindi, fólk er farið að vita meira hvað þetta er. Ég held líka að kulnun hafi heitið einhverju 

öðru þannig að ég veit ekki hvort þetta hafi aukist. 
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Þrír viðmælendur voru þeirrar skoðunar að kulnun gæti verið að aukast, eða að umræðan 

um kulnun væri að aukast. Viðmælandi A sagðist hafa fundist tíðni kulnunar vera að aukast á 

því tímabili sem hann var í kulnun, þá fannst honum margir vera í kulnun. Hann efast ekki um 

að það sé aukning en kvaðst ekki átta sig því hvort kulnun væri í uppsveiflu núna en heldur að 

þetta sé jafnvel eitthvað sem alltaf er í gangi. 

Viðmælandi H svarar spurningunni á eftirfarandi hátt: 

Já ég hugsa það, en kannski bara að þetta er að koma meira í ljós, við erum þjóð sem erum 

búin að vera undir gífurlegu álagi síðasta áratuginn það er bara einn hluti sem maður getur 

týnt til að það sem tók við eftir hrun og það allt, ég held að margir séu ekki alveg komnir út 

úr því og margir eru að hrynja mikið til út af þessu álagi sem hefur verið. Ekki bara einhverju 

út af einni vinnu heldur er þetta bara svo margt. En ég held að þetta sé ekki búið að ná 

neinu hámarki, alls ekki. 

Viðmælandi E var ekki viss um að tíðni kulnunar væri að aukast eða hvort um væri að ræða 

aukna vakningu á hugtakinu. Hann sagði að tilfinning sín væri að umræðan væri að aukast og 

sagði að það væri frábært að vitneskja á þessu hugtaki væri meiri. Viðmælandi B var á þeirri 

skoðun að kulnun væri að verða sýnilegri, að þetta ástand hafi heitið öðrum nöfnum. Hann sagði 

jafnframt að samfélagið væri að breytast, það væri svo mikið að gerast og að fólk þyrfti að 

forgangsraða því sem skiptir máli í lífinu. 

5.3 Reynsla viðmælenda til kulnunar 
Viðmælendur voru spurðir hver reynsla þeirra væri af kulnun. Svörin voru misjöfn en 

viðmælendur töluðu mikið um að reynsla þeirra hafi verið bæði jákvæð og neikvæð. Tveir 

viðmælendur töluðu um að þetta hafi verið ákveðið uppbyggingarferli. Viðmælandi A sagði að 

reynsla hans væri að það sé svo margt sem getur haft þessi áhrif og að allir geti lent í þessu 

ástandi. Fjórir viðmælendur sögðust ekki hafa gert sér grein fyrir því hvað væri að gerast hjá 

þeim og farið í afneitun. Viðmælandi E sagðist ekki hafa gert sér grein fyrir hvað væri að gerast. 

Þegar hann horfi til baka hafi hann ekki séð nein merki, gengið yfir öll sín mörk og ekki gert sér 

grein fyrir hvað væri að gerast. Viðmælandi G sagðist hafa troðið á sig álagi, hann hafi haft 

mikinn metnað fyrir vinnunni en svo fann hann að metnaðurinn væri farinn og skildi ekki hvað 

væri að gerast. Honum hafi fundist mjög erfitt að koma sér af stað á morgnana og átt erfitt með 

að mæta í vinnuna. 
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Viðmælandi F sagði: 

Maður gerir sér ekki grein fyrir hvað er að gerast, maður trúir því ekki, er í afneitun og 

heldur að maður nái bata á stuttum tíma. 

Viðmælandi E greinir frá að hann hafi sagt við sinn lækni að hann ætlaði að hvíla sig yfir 

helgi þegar læknirinn hafði orð á því að núna þyrfti hann að stoppa. Sagði jafnframt að hans 

reynsla væri sú að þetta ástand væri miklu alvarlegra ástand en hann hafi gert sér grein fyrir og 

að þetta hafi komið svolítið aftan að honum. 

Þrír viðmælendur tala um hversu langt ferli kulnun sé. Viðmælandi F sagði að þetta hafi 

verið ömurlegt, mikið áfall og miklar breytingar. Það hafi verið svo margt sem hann hafi hætt 

að geta gert og að það hafi tekið hann langan tíma að venjast, róa sig niður og hægja á taktinum 

og að hann hafi haldið að hann myndi ná bata á stuttum tíma. Hann segir líka að svo komi tímabil 

þar sem hann haldi að honum sé batnað og fari þá að gera það sem hann hafi verið vanur að 

gera, það hafi varað í örfáa daga og svo hafi hann hrunið aftur. Viðmælandi I segir að þetta ferli 

sé búið að taka rosalega á og sé búið að taka mikið lengri tíma en hann hélt að þetta myndi taka. 

Viðmælandi E segir: 

Þetta er svo alvarlegt að ég kem aldrei til með að verða eins og ég var, þetta hefur tekið 

það mikið af mér. Maður er ofsalega lengi að ná sér, alltaf þegar ég held að ég sé alveg að 

verða komin til baka að þá gerist eitthvað og ég finn að ég á alveg langt í land. 

5.4 Lýsing á kulnun 
Viðmælendur voru beðnir um að lýsa sinni kulnun, bæði andlegum og líkamlegum einkennum 

og töluðu allir viðmælendur um að hafa fundið fyrir bæði andlegum og líkamlegum einkennum. 

Allir viðmælendur lýstu þreytu á einhvern hátt, notuðu orð eins og þreyta, örmögnun eða 

orkuleysi. Líkamleg einkenni voru áberandi eins og verkir í líkamanum, höfuðverkir og ljósfælni. 
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Á mynd 3 hér að neðan má sjá helstu einkenni viðmælenda á kulnun á myndrænan hátt.

 

Mynd 3: Algengustu einkenni viðmælenda 

Viðmælandi E sagðist hafa fundið fyrir ofboðslegri þreytu, lýsti henni sem sjúklegri þreytu 

og tók dæmi um hversu sjúkleg þreytan hafi verið. Hann og fjölskylda hans fara mikið á 

íþróttaleiki og þau hefðu verið stödd á fótboltaleik, setið fyrir aftan trommurnar og að þrátt 

fyrir allan hávaðann hafi hann ekki með nokkru móti getað haldið sér vakandi. Hann svaf fram 

að hálfleik, stóð upp og fékk sér kaffi og þegar hann hafi sest niður hafi hann sofnað aftur. Hann 

hafi ekki getað haldið sér vakandi með nokkru móti. Viðmælandi G sagðist hafa verið alltaf 

þreyttur og getað sofnað standandi. 

Líkamlegir verkir voru áberandi þegar viðmælendur nefndu einkenni sín. Viðmælandi B 

sagðist hafa verið með rosalega verki í brjóstkassanum og verki í höfðinu sem leiddu niður í 

auga. Viðmælandi E sagðist hafa verið með stanslausa verki í líkamanum. Viðmælandi H sagði 

að hann hafi verið með vefjagigtareinkenni og að allir veikleikar hans hafi ýkst. Hann tók sem 

dæmi að hann sé með taugaklemmu í hálsi og hafi átt við það að glíma í mörg ár en þegar 

kulnunin var sem verst hjá honum höfðu verkir tengdir taugaklemmunni aukist til muna ásamt 

því að hann hafi fundið fyrir miklum eymslum í liðum. Viðmælendur F og I tala báðir um að hafa 

verið með meltingarfæraeinkenni. Viðmælandi A sagðist hafa verið með verki undir 

rifbeinunum og hafa farið í allskonar rannsóknir því tengdu sem ekkert kom út úr og var tengt 

við hans kulnun. 
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Viðmælandi C sagði: 

Ég var með verki út um allan líkama og höfuðverk. Í byrjun árs dofna ég vinstra megin alveg 

í líkamanum og ég var lögð inn á spítala og sagt að hvíla mig og svo í ágúst að þá varð ég 

alveg dofin hægra megin, þá varð ég hrædd og hugsaði að þetta væri síðasta hálmstráið og 

ef ég myndi halda svona áfram að þá myndi ég enda í gröfinni. 

Þrír viðmælendur töluðu um að finna fyrir ljósfælni og tveir viðmælendur tala um að hafa 

þolað illa hljóðmengun, einn segist hafa þolað lítið áreiti og tveir töluðu um mikinn kvíða. 

Viðmælandi F sagði að hann hafi orðið mjög ljósfælinn og að hann hafi ekki þolað neina 

hljóðmengun. Segist nota mikið eyrnatappa sem hefur hjálpað honum mjög mikið. Viðmælandi 

B sagðist þurfa að hafa húfu á höfðinu því hann þolir ekki geisla frá ljósum, hann sé ljósfælinn 

og þurfi að mikið að nota sólgleraugu. 

Viðmælandi H sagði: 

Ég var bara þannig að ég gat helst ekki verið í margmenni, þoldi ekki birtu, ekki mikið 

hljóðáreiti, var eins og örmagna gamalmenni. Þetta var mjög skrítið að vera svona og ekki 

hafa neina stjórn. 

Viðmælandi B sagðist hafa verið komin með félagskvíða, að hann hafi fundið fyrir kvíða í 

hvert skipti sem síminn hringdi, skipti þá engu hvort hann hafi verið í vinnu eða í fríi, hann hafi 

alltaf verið sannfærður um að eitthvað hræðilegt hafi gerst. Viðmælandi G sagðist einnig hafa 

verið kominn með svakalegan kvíða, hafi verið mjög svartsýnn og var afar hræddur um að valda 

skjólstæðingum sínum skaða. 

Fjórir viðmælendur sögðu frá því að þeir hafi verið pirraðir. Viðmælandi E sagði að hann 

hafi verið mjög spennuþrunginn, það hafi verið stuttur í honum þráðurinn og hann var mikið 

pirraður. Þrír viðmælendur sögðust hafa átt erfitt með svefn og tveir lýstu því að þeir hafi verið 

með heilaþoku. Viðmælandi F lýsti heilaþokunni sem þyngslum yfir höfðinu og sagðist einnig 

hafa fundið fyrir einbeitingarskorti og minnisleysi. Sagðist hann hafa verið farinn að þurfa að 

skrifa minnismiða en það hafði hann ekki þurft að gera áður en hann fór í kulnun. Viðmælandi 

C sagði líka frá því að hann hafi þjáðst af minnisleysi og þurft að passa sig á að skrifa allt niður.  

Viðmælandi B sagði: 

Það stoppar allt draslið, ég þurfti að hætta við plön sem ég var búinn að gera, ég gat ekki 

farið að versla, ég gat ekki verið einn með börnin þegar maki minn ætlaði að fara erlendis. 

Ég er hálfur Þjóðverji og tala mjög góða þýsku, en ég hætti að geta talað þýsku. 
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Mynd 3 hér að ofan sýnir aðeins hluta af þeim einkennum sem viðmælendur sögðust hafa 

fengið og tengt við sína kulnun. Önnur einkenni sem talað var um voru meðal annars: hraður 

hjartsláttur, tómleiki, sorgarupplifun, uppgjöf og depurð. 

5.5 Aðferðir til að vinna á kulnun 
Viðmælendur voru spurðir hvaða aðferð hafi reynst þeim best til að vinna á kulnuninni. 

Viðmælendur eru á misjöfnum stað hvað varðar kulnun allt frá því að vera nýkomnir í 

veikindaleyfi og mikið veikir og í að vera komnir aftur í vinnu og búnir að ná fullum bata. Mynd 

4 hér að neðan sýnir helstu aðferðir sem viðmælendur hafa notað til að vinna á sinni kulnun. 

Algengustu aðferðirnar sem viðmælendur nefndu eru viðtalsmeðferðir, hugleiðsla og jóga.

 

Mynd 4: Algengustu aðferðirnar til að vinna á kulnun 

Þrír viðmælendur höfðu farið í úrræði á Heilsustofnuninni í Hveragerði, þrír höfðu farið í 

endurhæfingu hjá Virk og tveir höfðu farið í úrræði á Reykjalundi. Viðmælandi F sagði að sér 

hafi þótt best að fara á Heilsustofnunina í Hveragerði því þar hafi hann eingöngu einbeitt sér að 

batanum og ekki þurft að sinna neinu öðru. Í Hveragerði lærði hann mikið; fékk fræðslu, 

stundaði jóga og hugleiðslu og fór í reglulegar gönguferðir. Hann segist hafa reynt að nýta sér 

allt sem að býðst í heilbrigðiskerfinu og sé í úrræði á vegum Virk núna. Viðmælandi H sagðist 

hafa farið á Reykjalund og sagði að það hafi gefist sér vel. 

Viðmælandi C segir: 

Ég fór á Reykjalund og það er í raun staðurinn sem bjargaði lífi mínu. 
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Flestir viðmælendur, eða sjö af níu, hafa farið í viðtalsmeðferð hjá fagaðila eins og geðlækni, 

sálfræðingi eða heimilislækni. Tveir viðmælendur höfðu farið í EMDR-meðferð og tveir höfðu 

farið í hugræna atferlismeðferð. Viðmælandi C sagðist hafa farið í sálfræðiviðtöl, EMDR-

meðferð, meðvirkniviðtöl og flotmeðferð sem honum hafi fundist æðislegt. Þá hafi hann einnig 

farið á hugleiðslunámskeið og segir að stuttar hugleiðslur henti honum betur en langar. 

Viðmælandi G sagðist hafa farið í Virk og að hann hafi verið kominn inn í Virk áður en hann hafi 

verið greindur með kulnun. Hann fór í sálfræðimeðferð og EMDR-meðferð og þá hafi hann farið 

að sinna sjálfum sér og slakað á kröfunum sem hann gerði til sín. Viðmælandi D er í hugrænni 

atferlismeðferð hjá sálfræðingi og hefur það reynst honum vel. 

Tveir viðmælendur sögðu að regluleg hreyfing hafi hjálpað þeim og þrír viðmælendur sögðu að 

göngutúrar hafi verið eitt að því sem hafi hjálpað mikið. Viðmælandi B sagði að honum þætti 

gott að ganga úti í náttúrunni. Viðmælandi F sagði að hann hafi byrjað á stuttum gönguferðum 

og hafi svo lengt þær smátt og smátt. Honum finnist mjög gott að vera út á gangi, fá rokið í 

andlitið og finnst gott að ganga úti í hríð. Sagði að það væri eitthvað við það að fá vindinn í 

andlitið sem hjálpaði. 

Sex viðmælendur nefndu að hugleiðsla hafi hjálpað, fjórir sögðust hafa farið að stunda jóga og 

tveir viðmælendur sögðu að kæling hefði hjálpað þeim. Viðmælandi B sagðist hafa farið í 

hugleiðslu, litaþerapíu, og jóga. Hann notar líka kælingu og nálastungudýnu. Hann segir að það 

sé vont að leggjast á nálastungudýnuna fyrst en sagðist svo fá góða tilfinningu á dýnunni. 

Viðmælandi I sagði: 

Að taka svefninn alveg í gegn, jóga og hugleiðsla hjálpaði mér mjög mikið. Mest allar svona 

andlega æfingar, öndunaræfingar, ég fór á svona kuldanámskeið mér fannst það geggjað, 

það hjálpaði mér helling með svefninn. Þar lærir maður ákveðnar öndunaræfingar, svo er 

maður að fara í kalda sturtu og köld böð og ég fann að það hjálpaði mér mikið. 

Mörg önnur atriði voru nefnd sem hafa hjálpað viðmælendum og voru það meðal annars 

sund, iðjuþjálfun, öndunaræfingar og heilunarnudd. 

5.6 Fjarvera frá vinnu 
Fjarvera frá vinnu er eitt af því sem fylgir kulnun. Misjafnt er á milli viðmælanda hversu lengi 

þeir hafa verið frá vinnu og hvort þeir séu farnir að vinna aftur. Nokkrir viðmælendur fóru ekki 

í veikindaleyfi frá sínum störfum heldur sögðu upp starfi sínu. Tveir viðmælendur höfðu gert 
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tilraun til að fara að vinna aftur en þurftu að hætta þar sem þeir voru ekki tilbúnir til að fara út 

á vinnumarkaðinn aftur Viðmælandi D var búinn að vera frá vinnu í rúma 4 mánuði þegar 

viðtalið var tekið og sá ekki fram á að komast í vinnu fljótlega. Viðmælandi I sagðist hafa hætt í 

sínu starfi og verið frá vinnu í sex mánuði. Á þeim tíma hafi hann ekki unnið í sínum málum og 

ráðið sig í annað starf. Í því starfi hafi hann verið í rúmt ár og fundið þá að hann hafi verið kominn 

í sama far aftur og því hætt. Þá hafi hann farið að vinna í sínum málum, farið í Virk og verið frá 

vinnu í rúmt ár.  

Viðmælandi E sagði: 

Ég hef verið frá vinnu í 2 ár, ég prufaði í fyrra, þá fannst mér vera orðin rosa góð, þá réð ég 

mig í annað starf og ég entist í mánuð, þá þurfti ég að fara með skottið á milli lappanna, 

hágrátandi og skila inn tölvunni og öllu og sagði bara fyrirgefðu, ég ekki tilbúin til að koma 

inn aftur. Öll einkenni sem áður höfðu verið voru komin til baka eftir bara viku, þá sat ég 

bara í stólnum og titraði, ég hef ekki farið aftur í vinnu eftir þetta. 

Viðmælandi C hefur verið frá vinnu í 2,5 ár en hann sagði upp starfi sínu og er ekki tilbúinn 

til að fara aftur út á vinnumarkaðinn núna. Viðmælandi B sagðist hafa verið alveg frá vinnu í um 

það bil eitt ár, hafi svo komið inn aftur í skert hlutfall sem hafi svo aukist á síðustu mánuðum. 

Hann segist reikna með því að halda ekki áfram í þessu starfi, segir að neistinn fyrir starfinu sé 

horfinn og ætlar að breyta um atvinnu. Viðmælandi A hafi verið frá vinnu í 13 mánuði en að það 

hafi tafist um nokkra mánuði að hann færi í veikindaleyfi þar sem enginn hafi getað leyst hann 

af, en hann fór ekki að vinna á sama vinnustað aftur. Viðmælandi H var frá vinnu í 9 mánuði en 

hafi verið að koma inn aftur á sinn vinnustað í skertu hlutfalli. 

5.7 Helstu orsök kulnunar 
Viðmælendur voru spurðir hver helsta orsök kulnunar væri að þeirra mati og var spurningin 

tvíþætt; orsakavaldar í fyrirtækjum annars vegar og orsakavaldar hjá einstaklingum hins vegar. 

Einn viðmælandi sagði að í sínu tilviki hefði ekkert verið í fyrirtækinu sem hann starfaði hjá sem 

hafi orsakað kulnunina. Einn viðmælandi svaraði ekki hverjir væru helstu orsakavaldar hjá 

einstaklingum væri. 

Orsakavaldar einstaklinga 

Svörin frá viðmælendum voru misjöfn, flestir töluðu um að mikið álag heima fyrir sé stærsti 

orsakavaldurinn hjá einstaklingum, hvort sem það er vegna stærðar heimilisins, að börn á 
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heimilinu séu með sérþarfir eða greiningar, áföll í fjölskyldunni eða nærumhverfi eða erfiðleikar 

í hjónabandi og fjölskyldu. Viðmælandi C sagðist vera með erfitt heimili og börn með greiningar. 

Þá hafi komið upp áföll sem hafa dregið hann niður og honum hafi fundist heimurinn hrynja. 

Hann segist hafa þurft að vinna með börnunum og því hafi hann lítið getað sinnt sjálfum sér. 

Viðmælandi G sagði að í sínu tilviki sé hann með barn með sérþarfir og að það hafi verið mikið 

álag á heimilinu. Segist hann vera með kvíða og fullkomnunaráráttu og að honum hafi hann ekki 

fundist hafa stjórn á aðstæðum sem hafði þær afleiðingar að hann hrundi. Viðmælandi D sagði 

að helsti orsakavaldurinn sé að einstaklingar taki að sér fleiri verkefni en þeir ráði við og segja 

endalaust já þegar þeir eru beðnir um að taka við fleiri verkefnum. Þeir hætta að hugsa áður en 

þeir svara og redda öllu en á endanum sé það ekki hægt og þá brestur eitthvað. Hann talar 

einnig um að samskiptaleysi heima fyrir sé oft á tímum orsakavaldur en tekur fram að það eigi 

ekki við í hans tilfelli, heimilisaðstæður hafi verið góðar og ekkert álag heima fyrir. 

Viðmælandi H sagði: 

Hvað varðar persónulega að þá er þetta miklu víðfeðmara mál og flóknara. Þá erum við 

bara að tala um lífið sjálft, allan þann brotsjó sem þú hefur lent á, öll þau áföll sem þú hefur 

lent í yfir ævina. Það blandast þá bara saman við hvernig maður er gerður af náttúrunnar 

hendi. 

Viðmælandi E sagði í sínu tilviki hafi allt setið á hakanum því vinnan hafi tekið svo mikinn 

tíma en að svo hafi hann þurft að sinna heimili sínu og fjölskyldu. Þá hafi ekki verið tími til að 

sinna andlegri og líkamlegri heilsu. Hann hafi sleppt því að hreyfa sig, gaf sér ekki tíma til að eiga 

stund með sjálfum sér og ekki sinnt félagslífinu. Viðmælandi F sagði að orsakavaldar einstaklinga 

væru margir samverkandi þættir, sagði þetta tengt álagi og að fólk væri að gera meira en það 

ætti að vera að gera. Svo séu aðrir þættir eins og áföll og erfiðleikar, hvort sem það tengist 

vinnustaðnum eða einstaklingnum sjálfum. Aðstæður sem fólk stjórnar ekki sjálft eins og 

sjúkdómar hjá fólki eða aðstandendum eða önnur áföll. 

Orsakavaldar fyrirtækja 

Viðmælendur nefndu þó nokkra orsakavalda kulnunar í fyrirtækjum og helstu orsakavalda er 

hægt að sjá á mynd 5 hér að neðan. Viðmælandi C sagði að í hans vinnu hafi verið of mikið álag, 

hann hafi verið mikið þreyttur og að of mörg verkefni hafi verið sett á hann. Miklar 

mannabreytingar hafi verið á vinnustaðnum og starfsfólki hafi fækkað töluvert þannig að hann 
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var farinn að sinna öðrum verkefnum með fram þeim verkefnum sem hann hafði verið með.

 

Mynd 5: Helstu orsakavaldar kulnunar í fyrirtækjum. 

Of mikið álag var það algengasta sem viðmælendur nefndu sem helsta orsakavald kulnunar 

í fyrirtækjum en sex viðmælendur nefndu þann þátt. Fjórir viðmælendur nefndu of mörg 

verkefni, tveir töluðu um mikið áreiti, tveir um að vinnan væri streituvaldandi og tveir nefndu 

lélega stjórnun. Önnur atriði voru einnig nefnd í viðtölunum, meðal annars skortur á endurgjöf, 

skortur á eftirfylgni, slæm samskipti eða samskiptaleysi, einelti og vinnustaðamenning. 

Viðmælandi F sagði: 

Léleg stjórnun, verkefni ekki nógu skýr, of mikið álag, of miklar breytingar. Getur líka verið 

einelti, of mörg verkefni. Fólki finnst það ekki metið, það er að gera sitt besta en fær ekki 

til baka það sem það finnst það þurfa, upplifir eitthvað þak, kemst ekki lengra í sinni 

starfsþróun. Það er oft mikið álag á vinnustöðum. Mikið áreiti skiptir líka máli. 

Viðmælandi A sagði að helsti orsakavaldur fyrirtækja væri þegar ætlast væri til of mikils af 

fólki. Hann tók dæmi frá sínum fyrri vinnustað. Hann hafi verið mjög afskiptur og einn með heila 

deild, eins og hann hafi verið að stjórna sínu eigin fyrirtæki. Hann hafi séð um starfsmannamál, 

þjálfunarmál og ráðningar. Hann hafi verið með of mörg verkefni og að það hafi vantað alla 

eftirfylgni og að áreiti hafi verið mikið. Hann tekur það jafnframt fram að í hans tilfelli hafi orsök 

kulnunar verið samspil fyrirtækis og einkalífs. 
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Viðmælandi D sagði að helsta orsökin væri allt of mikið álag og samskiptaleysi og 

viðmælandi I talaði um lélega stjórnun, óskýra stefnu, að ekki væri tekið á atriðum sem þyrfti 

að taka á og samskipti sem skemma út frá sér. 

Viðmælandi E sagði: 

Í vinnu er þetta rosalega mikið kúltúr. Ég get tekið fyrir tvo vinnustaði sem ég var að vinna 

hjá. Ég var að vinna hjá stóru tæknifyrirtæki, þau voru komin svolítið lengra en hinn 

vinnustaðurinn. Þar voru reglur fyrir starfsmenn, þú máttir ekki t.d. bóka fundi í hádeginu 

því að fólk þurfti náttúrulega að borða. Það mátti ekki bóka tvo fundi í röð og þurfti þá annar 

fundurinn að bíða þar til næsta dag. Á hinum vinnustaðnum var ekkert svoleiðis, þar var 

engin virðing borin fyrir tíma annarra og ég var bókuð oft á fundi frá því ég mætti þar til 

klukkan kannski 15 á daginn en þá var ég farin að neita því að mæta á fund og þá átti ég 

eftir að vinna vinnuna mína þar sem ég þarf að sitja við skrifborðið og vinna. Menningin og 

yfirmenn bera þungann bolta í þessu líka, þeir gefa tóninn fyrir það hvernig vinnan skal 

unnin og það að vera að fá ítrekað tölvupóst á kvöldin frá mínum yfirmanni og ég átti 

kannski fund kl. 9 um morguninn með mínum yfirmanni en ég var að fá tölvupósta á kvöldin 

og ef ég svaraði ekki eða var ekki búin að vinna úr erindum úr tölvupóstinum þá mætti ég 

bara illa undirbúin um morguninn, ég þurfti bara að vinna á kvöldin. Þannig að ábyrgðin 

þarna finnst mér rosalega mikið vera bæði menning í fyrirtækjum og ábyrgð yfirmanna, 

hvernig þeir eru að nýta sinn mannafla. 

5.8 Viðbrögð frá atvinnurekendum 
Viðbrögð atvinnurekenda við kulnun viðmælanda voru í flestum tilfellum góð. Fimm 

viðmælendur sögðust hafa fengið góð viðbrögð, tveir viðmælendur sögðust hafa fengið slæm 

viðbrögð, einn viðmælandi sagðist hafa hætt í vinnunni en vissi að skilningur atvinnurekandans 

gagnvart kulnun væri ekki góður og einn viðmælandi sagðist hafa hætt á sínum vinnustað og að 

hans atvinnurekandi vissi ekki að hann hafi farið í kulnun. 

Viðmælandi C sagði viðbrögð síns atvinnurekanda hafi verið mjög slæm. Hann sagði að 

atvinnurekandinn hafi talið hann vera aumingja sem ætti að hætta þessu væli og koma í vinnu. 

Viðmælandi hafi þurft að berjast fyrir veikindarétti sínum sem hafi endað þannig að hann sagði 

upp eftir að hafa unnið hjá fyrirtækinu í mörg ár. Viðmælandi A sagðist ekki hafa fengið góð 

viðbrögð og að hans atvinnurekendur hefðu furðað sig á því hann væri komin í kulnun. Það hafi 

ekki verið neinn skilningur, sem honum þótti sérstakt, því hann vissi að hann var ekki eini 

starfsmaðurinn í fyrirtækinu sem komin væri í kulnun. 

Viðmælandi E sagðist hafa fengið mjög jákvæð og skilningsrík viðbrögð frá sínum 

atvinnurekanda. Hann hafi verið búinn að vinna í stuttan tíma hjá fyrirtækinu en verið kominn 
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á endastöð með sig og hafa verið löngu kominn með veikindavottorð frá lækni. Ákveðið hafi 

verið í sameiningu að hann myndi hætta. Hann sagði að hann hafi ekki viljað fara í veikindaleyfi 

heldur viljað hætta í starfinu. Hann hafi fengið mikinn skilning og boðist starf hjá fyrirtækinu að 

veikindaleyfi loknu.  

Viðmælandi F sagði: 

Ég á besta yfirmann í heimi og vinnustaðurinn minn frábær, allir búnir að hjálpa mér svo 

mikið. Minn yfirmaður fattaði að ég væri komin í kulnun og ráðlagði mér að fara í 

Hveragerði. Ég hef átt aðra yfirmenn og ég er ekki viss um að þeir hefðu tekið vel á þessu. 

Stjórnandinn minn hefur hjálpað mér rosalega mikið, hún er vel að sér í öllu og gefur með 

ráðleggingar, mannauðsstjórinn líka. 

5.9 Að minnka líkur eða koma í veg fyrir kulnun 
Viðmælendur voru spurðir að því hvað hægt væri að gera til að koma í veg fyrir kulnun; annars 

vegar hvað einstaklingar geti gert og hins vegar hvað fyrirtæki geti gert til að koma í veg fyrir 

kulnun. 

Einstaklingar 

Flestallir viðmælendur voru á þeirri skoðun að þeir hefðu getað gert eitthvað til að minnka líkur 

eða koma í veg fyrir sína kulnun. Svörin voru ólík en innihald svaranna á margan hátt svipað. 

Viðmælandi C sagðist hafa getað talað um að álagið væri of mikið og minnkað ábyrgðina sem 

var á honum. Viðmælandi G sagði að hann hefði átt að hlusta á sjálfan sig og átta sig á 

einkennunum, ef hann hefði vitað hvað kulnun væri að hefði hann kannski áttað sig á því hvað 

væri að gerast. 

Viðmælandi B segist hafa átt að skipta um vinnu mikið fyrr. Hann segir að neistinn sé farinn 

og að hann hafi ekkert erindi inn á þennan vinnustað lengur. Hann hafi ákveðið að fara í starfið 

sitt aftur en komist að þeirri niðurstöðu að hann þyrfti að skipta um atvinnuvettvang. 

Viðmælandi I sagði að hann hafi þurft að taka til í sínu persónulega lífi og skoða sjálfan sig. Hann 

hefði þurft að stoppa og spyrja sjálfan sig að því hvort að þetta væri starf sem hann vildi vera í. 

Hann segir að þegar fólk er hætt að fá ánægju út úr starfinu sínu sé það ekki á góðum stað. 

Hann hefði þurft að setja sér mörk en hafi ekki kunnað það, það sé hans veikleiki. Hann hafi 

þurft að huga betur að andlegu heilsunni og setja bæði sjálfum sér og öðrum mörk. Viðmælandi 

A sagði að hann hefði átt að deila verkefnum, hann hafi unnið öll verkefni sjálfur því hann hafi 

haldið að hann yrði fljótari að klára verkefnin en að deila þeim með samstarfsmönnum. 
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Fyrirtæki 

Flestir viðmælendur voru þeirra skoðunar að fyrirtækin sem þeir störfuðu hjá hefðu getað gert 

eitthvað til að minnka líkur eða koma í veg fyrir kulnun. Einn viðmælandi sagði þó að þar sem 

hans kulnun hafi verið svo persónuleg að þá hefði fyrirtækið sem hann starfaði hjá ekki getað 

gert neitt. Viðmælandi E sagði að fyrirtækið sem hann starfaði hjá þegar hann fór í veikindaleyfi 

hafi lítið getað gert en aftur á móti hefði fyrirtækið sem hann starfaði hjá áður getað gert 

eitthvað. Þar hefði hann viljað sjá meiri skilning og meiri virðingu fyrir tíma starfsmanna. Hann 

hefði viljað fá að hafa sinn frítíma fyrir sig og að yfirmenn hefðu ekki verið að senda tölvupósta 

langt fram eftir kvöldi og ætlast til þess að hann svaraði alltaf. Hann hafi verið búinn að óska 

eftir að vera færður í aðra stöðu þar sem minna var um áreiti en það hafi ekki verið tekið tillit 

til þess. Viðmælandi F sagði að fyrirtæki þyrftu að taka inn í skipurit áætlun um hvernig eigi að 

sporna við kulnun og að fólkið á vinnustöðum og mannauðsstjórar þurfi að vera vakandi yfir 

þessu. Hann segir að fyrirtækið sem hann hafi unnið hjá hefði getað gert betur en hafi ekki haft 

vit á því. Viðmælandi B segir að fyrirtækið sem hann starfi fyrir hafi ekki áhuga á því að gera 

betur til að sporna við kulnun. 

Viðmælandi C sagði að fyrirtækið hefði til dæmis getað minnkað álagið á sér. Þegar hann 

hætti störfum hefðu þrír einstaklingar verið ráðnir til að sinna þeim verkefnum sem hann hafi 

sinnt. Viðmælandi A sagði að stjórnendur hefðu getað stigið inn og aðstoðað og minnkað álagið. 

5.10 Viðhorf stjórnenda til kulnunar 
Stjórnendur voru einnig spurðir út í viðhorf sitt gagnvart kulnun. Stjórnandi A sagðist hafa 

jákvætt viðhorf gagnvart kulnun, sagði að aðstæður fólks væru mismunandi og misjafnt væri 

hvernig fólk tækist á við erfiðleika og hindranir. Hann segist ekki vilja kalla þetta kulnun í starfi 

heldur bara kulnun, segir kulnun vera álagstengda og tilfinningatengda og segir kulnun vera 

mjög flókið fyrirbæri. 

Stjórnandi B sagði að viðhorf hans til kulnunar sé að kulnun sé fyrirbrigði sem sé samþætt 

af mörgum utanaðkomandi áhrifum eða þáttum. Hann segir að það þurfi að vera viðvarandi, of 

mikið álag í vinnu og að fólk sé með of mikið á bakinu eins og barnauppeldi, fjárhagsáhyggjur, 

áhyggjur út af foreldrum eða einhverju allt öðru. Hann telur að kulnun sé aldrei eitthvað eitt 

ástand, heldur samþætt af öðrum þáttum. 
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5.11 Kulnun starfsmanna hjá fyrirtækjum 
Stjórnendur voru spurðir hvort margir starfsmenn fyrirtækjanna hafi farið í kulnun. Stjórnandi 

A sagði að tveir starfsmenn sem starfað hafa hjá fyrirtækinu hafi farið í langt veikindaleyfi vegna 

kulnunar. Báðir þessara starfsmenn hafa komið aftur til starfa hjá fyrirtækinu og byrjuðu þeir 

báðir í skertu starfshlutfalli. Þeir hafi þó aukið starfshlutfall sitt á mislöngum tíma. Stjórnandi B 

sagði að starfsmenn hans hafi farið í kulnun og að eflaust hafi einhverjir starfsmenn farið í 

kulnun og hætt störfum hjá fyrirtækinu. Um tíma var mikill uppgangur í fyrirtækinu, fyrirtækið 

stækkaði gríðarlega hratt og mikið álag hafi verið á stjórnendum og starfsfólki. Hann telur að 

margir starfsmenn hafi farið í kulnun og að meira en minna allur stjórnendahópurinn hafi fengið 

snert af kulnun en séu ekki með einkenni þess efnis lengur. Hann segir að það séu til dæmi þess 

efnis í sínu fyrirtæki að starfsmenn hafi snúið til baka til starfa eftir að hafa farið í kulnun. 

5.12 Afstaða stjórnenda til orsakavalda kulnunar 
Stjórnendur voru spurði hvað þeir töldu að væri helsta orsök kulnunar, annars vegar 

orsakavalda hjá einstaklingum og hins vegar orsakavalda í fyrirtækjum. 

Orsakavaldar einstaklinga 

Stjórnandi A sagði að honum fyndist fólk vera með of mikið á sinni könnu, með þungt og flókið 

heimilislíf og að margir væru í fleira en einu starfi og því í meira en hundrað prósenta 

starfshlutfalli. 

Stjórnandi B sagði að orsakavaldar einstaklinga gætu verið að þeir séu að koma úr erfiðu 

námi, séu í álagsvinnu og kannski komnir með einhverskonar áhyggjur og álag á mörgum 

sviðum. Hann telur að konur séu í meiri áhættuhóp að lenda í kulnun þar sem þær séu oft með 

meiri ábyrgð á heimili en karlmenn. 

Orsakavaldar fyrirtækja 

Stjórnandi B sagði að hann héldi að það myndist á einhvern hátt ástand þar sem álag verði of 

mikið til langs tíma. Hann segist telja að flestir ráði við álag í ákveðinn tíma en ef álagið verður 

viðvarandi í of langan tíma þá sé það einn af þeim þáttum sem mynda kulnunarástand. Hann 

sagði líka telja að það þyrfti meira til eins og utanaðkomandi álag líka. 
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Stjórnandi A sagði: 

Í mínu starfi geta stórir nemendahópar, þungir nemendahópar, flókin samskipti við heimili, 

flókin samskipti við samstarfsfólk og jafnvel yfirmenn haft áhrif. Einstaklingi semur ekki við 

yfirmanninn, finnst hann leggja of mikið á sig og veita ekki stuðning, það hefur áhrif. Líka 

þegar fólk er í teymum með einhverjum sem einstaklingurinn kann ekki við og 

einstaklingnum finnst álagið vera meira á sér en teymisfélaga. Það er mikið álag að starfa í 

skóla. 

 

5.13 Fyrirbyggjandi aðgerðir fyrirtækja 
Stjórnendur voru spurðir að því hvor fyrirtækin hafi gripið til fyrirbyggjandi aðgerða og hvort 

þær hefðu skilað árangri. Stjórnandi A sagði að í hans fyrirtæki væri hugsað vel um starfsfólkið. 

Nemendahópar eru ekki stórir. Þeir séu með mikinn stuðning og marga stjórnendur sem standa 

þétt við bakið á starfsmönnum. Þeir reyna að tala reglulega við starfsmenn sína og eru árlega 

með viðamikil starfsmannaviðtöl. Þeir fylgjast vel með starfsmönnum og bjóða fram aðstoð 

þegar þeim finnst þess þurfa. Raðað er í teymi eftir ólíkum styrkleikum starfsmanna og 

samkvæmt starfsmannakönnunum upplifir starfsfólk ekki mikið álag og góð tengsl við 

stjórnendur. Segir stjórnandi A að það sem þau séu að gera sé að skila árangri. 

Stjórnandi B sagði að koma í veg fyrir kulnun felist í því að ná tökum á ástandi sem sé að 

fara úr böndunum. Þeir hafa ráðið inn fleiri stjórnendur og millistjórnendur til að létta álagið og 

ábyrgð á deildum og hafa þannig gert ýmislegt til að ná stjórn á álagsástandi. Hann telur að 

þessar aðgerðir hafi skilað árangri. 

5.14 Ráðleggingar frá fagaðilum 
Stjórnendur voru spurðir hvort fyrirtæki þeirra hafi leitað ráðlegginga hjá fagaðilum um hvernig 

best sé að koma í veg fyrir að starfsfólk fari í kulnun. 

Stjórnendur voru spurðir hvort fyrirtæki þeirra hafi leitað ráðlegginga hjá fagaðilum um 

hvernig best sé að koma í veg fyrir að starfsfólk fari í kulnun. Stjórnandi A sagði að fyrirtækið 

hans sé með samning við Heilsuvernd og fái þar reglulega heilsuráð. Þá séu þeir einnig með 

teymi og huga að geðrækt, samveru starfsmanna og jákvæðri uppbyggingu á vinnustaðnum. 

Stjórnandi B sagðist hafa leitað til fyrirtækis sem eru sérfræðingar á mannauðssviði til að 
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aðstoða varðandi kulnun starfsmanna. Þeir hafi boðið upp á sérsniðna þjónustu fyrir starfsfólk 

eins og viðtalstíma og meðferð til að hjálpa starfsfólki. 

5.15 Virk 
Leitað var til Virk til að fá svör við ýmsum spurningum og til að fá innsýn frá þeim á hugtakinu 

kulnun. Linda Bára Lýðsdóttir, sálfræðingur hjá Virk, sagði að í dag væri verið að skilgreina 

kulnun rangt á mörgum stöðum og verið væri að ofnota hugtakið. Hún sagði að einstaklingar 

með þunglyndi væru oft greindir með kulnun og að oft væri fólk að kljást við eitthvað allt annað 

en kulnun sem fengi þá greiningu. Kulnun er ekki það sama og að vera undir miklu álagi og 

streitu og vera að kikna undan því. Hún sagði að kulnun væri mjög alvarlegt ástand sem mjög 

fáir lenda í. Linda Bára sagði að þrjú einkenni væru mjög mikilvæg í kulnun; mikil örmögnun, 

bölsýni og að framleiðslugetan verður að engu. Örmögnunin verður mest áberandi og er hún 

svo mikil að til dæmis gæti einstaklingur þurft tveggja daga hvíld eftir að hafa farið út í búð og 

einstaklingur fyllist mikilli örmögnum yfir tilhugsuninni að fara að hitta vini. Fólk sem er í kulnun 

er ekki í ástandi til þess að vinna, það finnur fyrir miklum minnistruflunum, einbeitingarskortur 

er mikill og kerfið bara gefur sig. Sagði Linda Bára að rannsóknir bentu til þess að þessi einkenni 

geti varað lengi, jafnvel í mörg ár. 

Spurt var hvort Virk sjái samhengi á milli aldurs og kulnunar og hvort það sé eitthvað 

ákveðið aldursskeið líklegra til að fara í kulnun. Linda Bára sagðist ekki vera að sjá það en að 

þetta séu oft konur á aldrinum 38-55 ára sem fara í kulnun en að vísbendingar séu um að yngri 

aðilar séu farnir að kvarta undan einkennum kulnunar og að aldursskeiðið sé að færast neðar. 

Aðspurð að því hvort það sé munur á milli kynja hvað varðar kulnun sagði Linda Bára að 

rannsóknir bentu ekki til þess að það sé genatískur munur á milli kynja en að líklegra sé að 

kulnun sé í kvennastéttum, ekki vegna þess að þar séu konur heldur vegna þess að það er 

eitthvað í starfsaðstæðum þessara kvennastétta sem veldur því að þar sé meira um kulnun. 

Sagði hún einnig að þegar aðrar starfsstéttir séu skoðaðar, þar sem kynjahlutfall sé jafnt eða 

meira um karla en konur, að þá sé ekki kynjamunur. Spurt var að því hvort ákveðið 

menntunarstig sé útsettara fyrir kulnun og hvort einstaklingar sem hafa unnið lengi hjá 

fyrirtækjum séu frekar að lenda í kulnun en þeir sem að starfað í skemmri tíma. Hún sagði svo 

ekki vera og að engar rannsóknir bendi til þess að starfsaldur hafi eitthvað með kulnun að gera. 
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Samkvæmt Lindu Báru sér Virk ekki tengingu á milli kulnunar og mikillar áfengis- og 

fíkniefnaneyslu og hún veit ekki til þess að hjúskaparstaða hafi áhrif á kulnun. 

Hvað orsakavalda kulnunar varðar sagði Linda Bára að helsti orsakavaldurinn hjá 

fyrirtækjum sé langvarandi og stöðugt álag sem ekki sér fyrir endann á, samskiptaerfiðleikar, 

óskýr hlutverk, lítil umbun, lítil endurgjöf og að það hafi mikið að segja hvernig stjórnendur 

fyrirtækjanna eru. Segir Linda Bára að stjórnendur í fyrirtækjum séu í vissri hættu. Aðspurð að 

því hverjir orsakavaldar einstaklinga séu á kulnun sagði Linda Bára að því fleiri bolta sem 

einstaklingurinn sé með á lofti því meiri möguleikar eru á að hann krassi. Einstaklingur sem er 

að takast á við erfiðar aðstæður heima fyrir og á vinnustað er líklegri til að bresta en 

einstaklingur sem er í góðum aðstæðum heima fyrir, því hans skjól er heima og getur hann því 

tekist betur á við erfiðar aðstæður í vinnu heldur en sá sem getur hvergi leitað skjóls. Viðbrögð 

fyrirtækja þegar starfsmenn fara í kulnun eru misjöfn og því ekki hægt að segja til um almenn 

viðbrögð fyrirtækja. 

Spurt var hvað fyrirtæki geti gert til að koma í veg fyrir að starfsmenn þess fari í kulnun. 

Sagði Linda Bára að ef fyrirtæki séu að kljást við það að margir starfsmenn séu að brenna út í 

starfi þurfi fyrirtækið að fá aðstoð frá sérfræðingum á sviði kulnunar. Sérfræðingarnir koma inn 

og skoða stöðuna og sjá hvað er í gangi á starfstöðinni og út frá því eru teknar ákvarðanir um 

hvað þurfi að gera. Virk veitir þó ekki ráðgjöf til fyrirtækja. Best er að styðja við bakið á 

stjórnendum svo þeir geti sinnt sinni starfsstöð og starfsfólki sínu vel. Linda Bára sagði að það 

væri mjög mikilvægt að hlúa vel að stjórnendum þar sem það eru þeir sem hlúa að starfsfólkinu. 

Þá var spurt hvort ekki væri ráðlagt fyrir starfsmann sem hefur jafnað sig af kulnun að snúa til 

baka í starf sitt. Linda Bára sagði að það væri ráðlagt, og að það sé nauðsynlegt að snúa til baka. 

Hún sagði líka að ef engin breyting hafi verið á starfsumhverfi starfsmannsins séu líkur á því að 

endurkoma starfsmannsins muni ekki ganga vel. Fyrirtæki geti verið búið að gera viðeigandi 

breytingar á starfsumhverfi þannig að komið verði í veg fyrir að starfsmaður fari aftur í kulnun. 

 



 

 31 

 

6 Niðurstöður rannsóknarspurninganna 
Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar fram og eftirfarandi 

rannsóknarspurningum svarað: 

1. Er kulnun eingöngu atvinnutengt vandamál? 

2. Hvað er hægt að gera til að koma í veg fyrir kulnun? 

Almennt viðhorf til kulnunar er jákvætt bæði hjá einstaklingum sem lent höfðu í kulnun og 

stjórnendum sem hafa verið með starfsfólk sem farið hefur í kulnun. Flestir viðmælendur voru 

þeirrar skoðunar að kulnun hafi verið nauðsynlegt stoppmerki fyrir þá og lýstu þeir viðhorfi sínu 

meðal annars á þann hátt að kulnun væri erfið, alvarleg og lærdómsrík. Nokkrir viðmælendur 

vissu ekki hvað kulnun var fyrr en þeir upplifðu hana og nokkrir sögðu að þeir hefðu litla sem 

enga skoðun haft á kulnun áður en þeir lentu sjálfir í henni. Flestir viðmælendurnir og báðir 

stjórnendurnir sem rætt var við voru þeirrar skoðunar að kulnun væri ekki eingöngu 

atvinnutengt vandamál heldur samspil atvinnu og einkalífs. Linda Bára hjá Virk sagði hins vegar 

að skilgreining Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar væri á þá leið að kulnun væri tengd 

vinnustaðnum og tilkomin vegna aðstæðna í vinnu. Viðmælendur voru á báðum áttum með 

hvort tíðni kulnunar væri að aukast í landinu eða hvort kulnun væri að verða sýnilegri og að 

umræðan um hana væri að aukast. Kröfur eru að aukast til fólks bæði í vinnu og í einkalífi og 

einstaklingar eru með fleiri bolta á lofti en þeir ráða við og því nauðsynlegt að forgangsraða 

verkefnum. 

Helstu einkenni kulnunar eru samkvæmt Virk örmögnun, bölsýni, skert vinnufærni, 

einbeitingarskortur og minnisleysi. Viðmælendur rannsóknarinnar nefndu einnig þessi einkenni 

ásamt fleirum og voru önnur algeng einkenni meðal annars mikil þreyta, verkir í líkama, 

pirringur, heilaþoka og ljósfælni. Til að vinna á kulnun höfðu viðmælendur reynslu af nokkrum 

aðferðum. Algengustu aðferðirnar voru viðtalsmeðferð, hugleiðsla og jóga. Viðmælendur höfðu 

einnig farið í úrræði hjá Virk, Heilsustofnuninni í Hveragerði og á Reykjalund sem þeir létu vel 

af. 
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Viðmælendur sem farið höfðu í kulnun voru á mismunandi stöðum hvað kulnunina varðar, 

allt frá því að vera nýlega komnir í veikindaleyfi til þess að hafa verið frá vinnu í 2,5 ár. Fimm 

viðmælendur voru farnir að vinna aftur en fjórir voru enn frá vinnu. Báðir stjórnendurnir sem 

talað var við voru með starfsmenn sem höfðu komið aftur til starfa. Flestir viðmælendur sögðu 

að þeir hefðu fengið jákvæð viðbrögð frá atvinnurekendum sínum þegar þeir fóru í kulnun, 

atvinnurekendur hefðu almennt sýnt þessu ástandi skilning og stutt við bakið á starfsfólki sínu 

en tveir viðmælendur sögðust ekki hafa fengið jákvæð viðbrögð frá atvinnurekanda og mætt 

skilningsleysi á ástandinu. 

Helstu orsakavaldar kulnunar hjá fyrirtækjum, samkvæmt einstaklingum sem farið hafa í 

kulnun, eru meðal annars of mikið álag, of mörg verkefni, og léleg stjórnun. Stjórnendur 

fyrirtækja sögðu að orsakavaldar fyrirtækja vera til dæmis flókin samskipti og of mikið álag til 

langs tíma. Orsakavaldar hjá einstaklingum eru margir og voru svör viðmælenda misjöfn. Helstu 

orsakavaldar voru mikið álag heima fyrir, áföll í fjölskyldu eða nærumhverfi og erfiðleikar í 

hjónabandi og fjölskyldu. Stjórnendur töldu að helstu orsakavaldar væru að það væri of mikið 

að gera hjá fólki, mikið álag og erfitt heimilislíf. 

Linda Bára sagði að ef fyrirtæki væru að kljást við það að starfsmenn væru að brenna út 

væri nauðsynlegt að fá aðstoð frá sérfræðingum til að meta hvað væri að og taka ákvarðanir 

um hvað þurfi að gera til að laga ástandið. Flestir viðmælendur voru þeirrar skoðunar að 

fyrirtækið sem þeir störfuðu hjá hefði getað minnkað líkur á að starfsmenn færu í kulnun eða 

komið í veg fyrir það. Nefndu þeir meðal annars að fyrirtækin hefðu getað minnkað álagið og 

borið virðingu fyrir frítíma starfsmanna. Báðir stjórnendur sögðust hafa gripið til aðgerða hjá 

sínu fyrirtæki til að sporna við kulnun sem skilað hafa árangri. Annar stjórnandinn sagðist 

fylgjast náið með starfsmönnum með reglulegum starfsmannaviðtölum og hinn stjórnandinn 

sagðist hafa ráðið inn fleiri stjórnendur og millistjórnendur til að létta á álagi á deildum. Báðir 

stjórnendur eru með samninga við fagaðila, annar við Heilsuvernd og fær þaðan heilsuráð fyrir 

starfsmenn og hinn stjórnandinn er með samning við sérfræðinga á mannauðssviði sem bjóða 

meðal annars upp á sérsniðna þjónustu fyrir starfsmenn. Flestir viðmælendur voru á þeirri 

skoðun að þeir hefðu getað gert ýmislegt sjálfir til að minnka líkur á kulnun eða koma í veg fyrir 

hana. Þeir hefðu meðal annars getað talað um að álagið væri of mikið, óskað eftir aðstoð, hugað 

betur að andlegu heilsunni og tileinkað sér að deila verkefnum. Fyrir marga viðmælendur kom 
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kulnunin að vissu leyti aftan að þeim og sögðu þeir að ef þeir hefðu áttað sig á hvað væri að 

gerast hefðu þeir getað gripið fyrr inn í.  

Er kulnun eingöngu atvinnutengt vandamál? Kulnun er alvarlegt ástand, niðurstaða 

rannsóknarinnar er að kulnun er ekki eingöngu atvinnutengt vandamál þrátt fyrir að bæði Virk 

og Alþjóðaheilbrigðisstofnunin skilgreini það þannig. Kulnun er samspil margra þátta, bæði hvað 

varðar vinnuaðstæður og aðstæður í einkalífi. Einstaklingar virðast vera betur í stakk búnir að 

takast á við mikið álag á vinnustað ef aðstæður í einkalífinu eru góðar, en um leið og álagið orðið 

mikið og langvarandi á báðum stöðum brestur eitthvað hjá þeim sem veldur því að þeir fara í 

kulnun. 

Hvað er hægt að gera til að koma í veg fyrir kulnun? Ýmislegt er hægt að gera til að sporna 

við kulnun, bæði á vinnustað og í einkalífinu. Mikilvægt er fyrir stjórnendur fyrirtækja að vera 

vel vakandi yfir álagi sem er á starfsmönnum og gæta þess að álagið sé ekki langvarandi. Þá þarf 

að viðhalda góðum samskiptum við starfsmenn, til dæmis með starfsmannaviðtölum þar sem 

starfsmönnum gefst færi á að ræða það sem betur má fara í fyrirtækinu og nota þær upplýsingar 

til að gera vinnustaðinn betri. Einstaklingar þurfa að huga vel að andlegri heilsu sinni, setja sér 

mörk og vera meðvitaðir um að grípa þurfi til aðgerða ef álagið verður of mikið, hvort sem það 

er á vinnustað eða í einkalífinu. 
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7 Umræður 
Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og vangaveltur höfundar um 

kulnun og rannsóknina. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hvort kulnun væri 

eingöngu atvinnutengt fyrirbæri og hvað einstaklingar og fyrirtæki gætu gert til að sporna við 

eða koma í veg fyrir kulnun. Höfundi fannst umfjöllunarefnið mjög áhugavert og styrktist 

áhuginn á málefninu eftir því sem leið á rannsóknina. 

Almennt viðhorf viðmælenda og stjórnenda gagnvart kulnun var jákvætt. Þrátt fyrir að 

kulnun sé mjög alvarlegt ástand og mikil veikindi geti verið afleiðingar hennar voru flestir 

viðmælendur rannsóknarinnar þeirrar skoðunar að þetta hafi verið nauðsynlegt stoppmerki 

fyrir þá og lærdómsríkt ferli. Með því að fara í kulnun hafi þeir þurft af fara í ítarlega sjálfsskoðun 

og þurft að sinna andlegu heilsu sinni af enn meiri krafti en áður. Margir höfðu vanrækt að sinna 

andlegu heilsu sinni áður en þeir fóru í kulnun. Einn viðmælandi líkti kulnuninni við það að 

bræða úr vélinni á bílnum sínum vegna þess að maður hafi ekki sinnt henni nógu vel. Höfundi 

fannst áhugavert hvað viðmælendur voru jákvæðir gagnvart kulnun og hafði búist við 

neikvæðara viðhorfi þar sem höfundur hefur orðið var við fordóma gagnvart kulnun í 

þjóðfélaginu, til dæmis segja sumir að kulnun sé bara aumingjaskapur og að fólk þurfi bara að 

harka þetta af sér. Einn viðmælandi sagði að fordómar byggist á vanþekkingu, skilningsleysið er 

af því að menn hafa ekki næga vitneskju um hlutinn og að það þyrfti svo mikla almenna 

viðhorfsbreytingu og að eyða þyrfti þessum gömlu kreðsum. 

Nokkrir viðmælendur sögðust ekki hafa vitað hvað kulnun væri eða lítið spáð í henni áður 

en þeir fóru í kulnun. Þeir höfðu ekki gert sér grein fyrir hvað kulnun væri alvarlegt ástand og 

að vissu leyti hafi það komið þeim á óvart hvað bataferlið gæti tekið langan tíma. Þrátt fyrir að 

það sé að vissu leyti orðin vitundarvakning um þetta málefni er það mat höfundar að það þurfi 

að gera enn betur í að upplýsa almenning og stjórnendur fyrirtækja um alvarleika kulnunar, 

einkenni og afleiðingar ásamt því að fyrirtæki þurfi að vinna markvisst að því að koma í veg fyrir 

starfsaðstæður sem geta valdið kulnun. 
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Tilfinningaleg örmögnun, bölsýni og skert vinnufærni eru aðaleinkenni kulnunar. Ásamt 

þessum einkennum töluðu viðmælendur um mörg önnur einkenni sem þeir tengdu við sína 

kulnun, meðal annars líkamlega verki, ljósfælni, hljóðfælni svefnleysi og minnisleysi. Þetta eru 

allt alvarleg einkenni og tekur mislangan tíma að losna við þau. Það getur tekið fólk langan tíma 

að jafna sig, jafnvel mörg ár og sumir halda að þeir séu að fá heilaskemmdir (Linda Bára 

Lýðsdóttir, 2020). Viðmælendur í rannsókninni töluðu um að það tæki langan tíma að jafna sig 

á kulnun, einn viðmælandi var búinn að vera frá vinnu í 2.5 ár og sagðist ekki vera tilbúinn til að 

fara til vinnu á næstunni, hann ætti langt í land með sinn bata. 

Kulnun er ekki skilgreind sem sjúkdómur í heilbrigðiskerfinu heldur ástand sem tilkomið er 

vegna aðstæðna í samfélagi. Þar sem kulnun er ekki skilgreind sem sjúkdómur er ekki hægt að 

fylgjast með tíðni kulnunar (Linda Bára Lýðsdóttir). Höfundur hafði samband við nokkra staði til 

að fá upplýsingar um tíðni kulnunar, til dæmis hvort það væru til gögn um hversu margir séu að 

fara í kulnun, hlutfall karla og kvenna sem farið hafa í kulnun og aldursskiptingu en þessi gögn 

var hvergi að finna og þótti höfundi það undarlegt. Einnig langaði höfund að vita hver kostnaður 

fyrirtækja væri við að missa starfsfólk í kulnun en þessi gögn eru ekki til í landinu. Skýringin á 

því var sú að læknisvottorð sem gefin eru út vegna kulnunar eru ekki samræmd og því ekki hægt 

að fylgjast með tíðninni.  

Áhugavert var að heyra hvaða aðferðir höfðu reynst viðmælendum best til að vinna á 

kulnun. Viðmælendur nefndu oft meðferðarúrræði á Reykjalundi, Heilsustofnuninni í 

Hveragerði og í Virk starfsendurhæfingu og töluðu vel um það starf sem þar fer fram. 

Viðtalsmeðferðir, hugræn atferlismeðferð og EMDR-meðferð skilar einnig árangri. Úrræði sem 

viðmælendur töluðu einnig um voru hugleiðsla, kæling, hreyfing og jóga. Þessi úrræði eru 

eitthvað sem fólk á frekar auðvelt með að sækja í. Hægt er að hlusta á hugleiðslu frítt til dæmis 

á Youtube, göngutúrar kosta ekkert og nú eru flestar sundlaugar farnar að bjóða upp á kalda 

potta þar sem fólk getur kælt sig. Samfélagið á Íslandi er afar kröfuhart og telur höfundur að 

samfélagsmiðlar eigi stóran þátt í hversu miklar kröfurnar eru. Það þarf allt að vera fullkomið, 

fólk á að afla góðra tekna, taka virkan þátt í félagslífi, ferðast mikið, fylgja börnunum eftir í öllu 

sem þau taka sér fyrir hendur og heimilið á að vera fullkomið, eða svo segja samfélagsmiðlarnir. 

Því spyr höfundur sig hvort að þessar kröfur séu raunhæfar og hvort fólk sé almennt að standa 

undir þessum kröfum eða er þetta bara glansmyndin sem stillt er upp á samfélagsmiðlunum?  
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Orsakir kulnunar eru margar, bæði orsakir einstaklinga og orsakir fyrirtækja. Þrátt fyrir að 

kulnun sé sögð vera ástand tengt vinnuaðstæðum þá var niðurstaða rannsóknarinnar sú að 

kulnun væri samspil vinnuaðstæðna og einkalífs en flestir viðmælendur og báðir stjórnendur 

sem rætt var við tengdu álag í einkalífi við kulnun. Þetta getur verið álag heima fyrir, fleiri 

verkefni en fólk ræður við, áföll og erfiðleikar. Einn viðmælandi kom með góða samlíkingu. Hann 

sagði að í lífinu væri maður með bakpoka og að áföllin sem maður verður fyrir séu eins og 

steinar sem fara í bakpokann, svo kemur að því að bakpokinn verður of þungur og þá brestur 

eitthvað. Aðalorsakavaldar hjá fyrirtækjum samkvæmt rannsókninni eru meðal annars of mikið 

álag, of mörg verkefni, léleg stjórnun og skortur á eftirfylgni og endurgjöf. Höfundur er þeirrar 

skoðunar að fyrirtæki þurfi að skoða starfsaðstæður fólks út frá þessu og gera úrbætur þar sem 

við á. Það koma tímabil í fyrirtækjum þar sem álag er mikið en álagið má ekki vera langvarandi. 

Til að fylgjast með líðan starfsmanna á vinnustað er til dæmis hægt að nota streitustigann sem 

talað er um hér að ofan. Streitustiginn er mjög vel upp settur og vel skilgreindur á heimasíðu 

Virk og er aðgengilegur öllum. Á heimasíðu Virk má finna mjög góð ráð sem hægt er að nota til 

að minnka líkur á því að starfsmenn fari í kulnun. Viðbrögð atvinnurekenda við kulnun 

viðmælanda var í flestum tilvikum góð, en þó var einnig fjallað um slæm viðbrögð sem 

viðmælendur fengu eins og til dæmis lítinn skilning og fordóma. Atvinnurekendur þurfa að geta 

sett sig í spor starfsmanna og hlusta á þá. Báðir viðmælendurnir sem fengið höfðu slæm 

viðbrögð frá sínum atvinnurekendum höfðu rætt við þá um að álagið væri of mikið en ekkert 

var gert og því hefði niðurstaðan ekki átt að koma atvinnurekendunum á óvart. 

Kulnun er mun alvarlegra ástand en höfundur hafði gert sér grein fyrir. Nauðsynlegt er að 

grípa til aðgerða til að sporna við aukningu kulnunar. Með samvinnu atvinnurekenda og 

starfsmanna og þjóðfélagsins í heild telur höfundur að hægt væri að sporna gegn kulnun. Með 

aukinni fræðslu, vitundarvakningu og samvinnu væri hægt að minnka líkur á að fólk fari í kulnun. 

  



 

 37 

Heimildir 

Ritaðar heimildir 
Bell, J. (2005). Doing your research project: A guide for first-time researchers in education, 

health and social science (4. útgáfa). Maidenhead: Open Univ. Press. 

Gerber, M., Schilling, R., Colledge, F., Ludyga, S., Pühse, U. og Brand, S. (2020). More than a 

simple pastime? The potential of physical activity to moderate the relationship between 

occupational stress and burnout symptoms. International Journal of Stress Management, 

27(1), 53-64. doi:10.1037/str0000129 

Hakanen, J. J. og Bakker, A. B. (2017). Born and bred to burn out: A life-course view and 

reflections on job burnout. Journal of Occupational Health Psychology, 22(3), 354-364. 

doi:10.1037/ocp0000053 

Huang, C. og Simha, A. (2018). The mediating role of burnout in the relationships between 

perceived fit, leader–member exchange, psychological illness, and job performance. 

International Journal of Stress Management, 25(S1), 26-42. doi:10.1037/str0000077 

Maslach, C. og Jackson, S. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of 

Occupational Behavior, 2(2), 99-113. doi:10.1002/job.4030020205 

Maslach, C., Jackson, S. og Leiter, M. (1997). The maslach burnout inventory manual. Í C. P. 

Zalquett og R. J. Wood (ritstjórar), Evaluating stress: A book of resources. (bls. 191-218). 

Lanham: The Scarecrow Press. 

Maslach, C. og Leiter, M. (2007). Burnout. Í G. Fink (ritstjóri), Encyclopedia of stress (bls. 368-

371) doi:10.1016/B978-0-12-800951-2.00044-3 

Maslach, C. og Leiter, M. P. (1997). The truth about burnout: How organizations cause 

personal stress and what to do about it. San Francisco: Jossey-Bass. 

Maslach, C., Schaufeli, W. B. og Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of 

Psychology, 52(1), 397-422. doi:10.1146/annurev.psych.52.1.397 

Rice, K. G. og Liu, Y. (2020). Perfectionism and burnout in R&D teams. Journal of Counseling 

Psychology, 67(3), 303-314. doi:10.1037/cou0000402 

Saunders, M., Lewis, P. og Thornhill, A. (2003). Research methods for business students. 

Harlow: Pearson Education. 



 

 38 

Schaufeli, W. (2017). Burnout: A short socio-cultural history. Í S. Neckel, G. Wagner og A. K. 

Schaffin (ritstjórar), Burnout, fatigue, exhaustion: An interdisciplinary perspective on a 

modern affliction (bls. 105-127) doi:10.1007/978-3-319-52887-8 

Yao, A. Y., Jamal, M. og Demerouti, E. (2015). Relationship of challenge and hindrance 

stressors with burnout and its three dimensions. Journal of Personnel Psychology, 14(4), 

203-212. doi:10.1027/1866-5888/a000141 

Rafrænar heimildir 
Branche Fællesskabet Arbejdsmiljø. (2018). Forstå og forebyg stress: Anbefalinger til ledere 

med personaleansvar. Sótt af https://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/5405327/bfa-

forstaa-og-forebyg-stress-web-.pdf 

Virk. (e.d.-a). Kulnun. Sótt af https://www.velvirk.is/is/vellidan-i-vinnu/lidan-i-vinnu#kulnun  

Virk. (e.d.-b). Streitustiginn. Sótt af https://www.velvirk.is/is/vellidan-i-vinnu/lidan-i-

vinnu#streitustigi  

Munnlegar heimildir 
Linda Bára Lýðsdóttir (munnleg heimild, 20. Apríl 2020) 

 



 

 39 

Viðaukar 

Viðauki 1 
Upplýst samþykki fyrir þátttakendur í rannsókninni sem farið hafa í kulnun. 
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Viðauki 2 
Upplýst samþykki fyrir þátttakendur í rannsókninni sem eru stjórnendur í fyrirtækjum. 
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Viðauki 3 
Upplýst samþykki fyrir sálfræðing Virk sem tók þátt í rannsókninni. 
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Viðauki 4 
Viðtalsspurningar einstaklinga sem farið hafa í kulnun. 

1. Aldur? 

2. Kyn? 

3. Hverjir eru heimilishagir þínir ? 

a. Einstæð/sambúð 

b. Börn 

4. Hver er hæsta prófgráða sem þú hefur lokið í skóla? 

5. Hver er/var staða þín innan fyrirtækisins sem þú ert/varst að vinna hjá? (er þá að leita 

eftir svari út frá starfi viðkomandi þegar hann fór í kulnun) 

6. Hvert er viðhorf þitt til kulnunar ? 

a. Hefur viðhorf þitt til kulnunar breyst? 

7. Hver er helsta orsök kulnunar að þínu mati ? 

a. Orsakavaldur í fyrirtækjum 

b. Orsakavaldur hjá einstakling 

8. Hver er þín reynsla af kulnun? 

9. Hvernig lýsti þín kulnun sér  

10. Hversu lengi varstu frá vinnu, ef þú ert enn frá vinnu, hversu lengi hefurðu verið frá 

vinnu? 

11. Hvaða aðferðir hafa reynst þér best til að vinna á þinni kulnun? 

12. Telur þú að tíðni kulnunar séu að aukast í landinu? 

13. Hver voru viðbrögð atvinnurekenda þinna gagnvart þér þegar þú greindist með kulnun? 

14. Telur þú fyrirtækið/stofnunin hefði getað gert eitthvað til að minnka líkur eða koma í 

veg fyrir þína kulnun? 

15. Er eitthvað sem að þú persónulega hefðir getað gert til að koma í veg fyrir kulnun? 
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Viðauki 5 
Viðtalsspurningar fyrir stjórnendur sem hafa verið með starfsmenn sem farið hafa í kulnun. 

1. Hvaða starfsemi fer fram í fyrirtækinu þínu ? 

2. Hversu marga starfsmenn er fyrirtækið með ? 

3. Hafa margir starfsmenn farið í kulnun sem hafa starfað hjá fyrirtækinu ? 

4. Hafa starfsmenn verið að koma aftur til starfa í fyrirtækinu eftir að hafa farið í kulnun ? 

5. Hvert er viðhorf þitt til kulnunar ? 

6. Hver telur þú vera helstu orsök kulnunar 

a. Orsakavaldur hjá fyrirtækjum 

b. Orsakavaldur hjá einstaklingum 

7. Hefur fyrirtækið þitt gripið til aðgerða til að koma í veg fyrir að starfsmenn fari í kulnun? 

a. Ef svo hverjar eru þær aðgerðir og hafa þær skilað árangri? 

8. Hefur fyrirtækið þitt leitað til fagaðila til að fá ráðleggingar um hvernig best sé að koma 

í veg fyrir að starfsfólk fari í kulnun ? 
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Viðauki 6 
Viðtalsspurningar fyrir sálfræðing Virk starfsendurhæfingar. 

1. Sjáið þið samhengi á milli aldurs of kulnunar? Er ákveðið aldursskeið líklegra til að fara í 

kulnun? 

2. Er munur á milli kynja hvað varðar kulnun ? Meira af körlum eða meira af konum 

3. Ef svo hvers vegna ætli það sé ? 

4. Er eitthvað ákveðið menntunarstig útsettara fyrir kulnun ? 

5. Eru einstaklingar sem hafa starfað lengi hjá fyrirtækjum frekar að lenda í kulnun en þeir 

sem hafa starfað í skemmri tíma? 

6. Hver eru helstu einkenni kulnunar? 

7. Hverjir eru helstu orsakavaldar hjá fyrirtækjum? 

8. Er kulnun eingöngu vinnutengt vandamál ? 

9. Hvað teljið þið vera helstu orsakavalda á kulnun ?  

10. Er tenging á milli kulnunar og mikillar áfengis eða fíkniefnaneyslu? 

11. Hefur hjúskaparstaða einhver áhrif á kulnun ? (eru einhleypir líklegri til að lenda í kulnun 

en þeir sem eru í sambúð, fólk með börn líklegri en þeir sem eru barnlausir) 

12. Eru einhverjar ákveðnar starfsstéttir áberandi meira útsettar fyrir kulnun? 

13. Hvernig eru almennt viðbrögð fyrirtækja þegar starfsmaður fer í kulnun? 

14. Eru fyrirtæki að leita til ykkar með ráð hvernig best sé að koma í veg fyrir að starfsfólk 

þeirra lendi í kulnun? 

15. Hvað geta fyrirtæki gert til að koma í veg fyrir að starfsfólk þeirra lendi í kulnun? 

16. Er ekki ráðlagt fyrir starfsmann sem hefur jafnað sig af kulnun að snúa til baka í vinnu 

sína ? 

 

 


