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Útdráttur  

Í þessari ritgerð er reynt að greina hvaða þættir það eru sem geta haft áhrif á kulnun. 

Notast er við eigindlega rannsókn þar sem notast var við hálfopin viðtöl. Spurningarlisti 

var fyrirfram ákveðin sem var notaður í viðtölin. Einnig verður fléttað saman einni 

reynslusögu inn í útkomuna úr viðtölunum.  

Uppbygging ritgerðarinnar er eigindleg rannsókn og byggð á viðtölum.  

Viðtölin voru þemagreind og út frá því voru gerð nokkur þemu sem fjallað verður nánar 

um.  

Einnig verður greint frá nokkrum kenningum fræðimanna um kulnun og hvað 

VIRK Starfsendurmenntunarsjóður er að gera í sínum áherslum hvað varðar kulnun. 

Einnig verður skoðað hvað VR er að gera í sambandi við kulnun. 

Niðurstöðurnar benda til þess að margt sé sameiginlegt hjá þessum einstaklingum 

varðandi þá þætti sem hafa áhrif á kulnun. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að það 

eru tengsl á milli viðtalanna og kenninganna og reynslusögunnar sem var tekin af vef 

Virk Starfsendurmenntunarsjóði.  
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Abstract 

This thesis attempts to identify the factors that may affect cooling. A qualitative study 

using semi-open interviews was used. A pre-determined questionnaire was used for the 

interviews. One experience story will also be integrated into the results of the 

interviews. 

The research question was: What are the factors that can affect job cooldown? 

The thesis structure is a qualitative study and based on interviews. The interviews were 

thematic and a number of themes were discussed, which will be discussed in more 

detail. Some of the theories of scholarship on coolness will also be reported and what 

an active Vocational Education Fund is doing in its emphasis on Cooling. We will also 

examine what VR is doing in connection with cooling.  

The results indicate that there is much in common with these individuals 

regarding the factors affecting cooling. The results of the study show that there is a 

connection between the interviews and the theories.The results of the study show that 

there is a connection between the interviews and the theories and the history of 

experience that was taken from the webside Virk Starfsendurmenntunarsjóði.  
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 Inngangur 

Þegar kom að því að skrifa lokaritgerðina í viðskiptafræði var ég staðráðin í því að 

skrifa um kulnun í starfi. Rannsakandi hefur mikinn áhuga á kulnun þar sem 

rannsakandi hefur horft á eftir bæði vinkonu og starfsfélaga hverfa frá vinnu vegna 

kulnunar. Vitundavakning hefur orðið í þjóðfélaginu á hugtakinu kulnun og þeim 

einkennum sem henni fylgir. Stéttarfélagið VR og VIRK starfsendurhæfingarsjóður 

hafa verið virk með auglýsingaherferðir er varða kulnun í starfi. Herferðir þeirra snúa 

að því að einstaklingar hafa jafnvægi milli vinnu og einkalífs.  

Kulnun (e. Burnout) hefur verið í umræðunni á Íslandi og í atvinnulífinu síðustu 

árin. Kulnun er ástand sem getur myndast vegna mikillar langvarandi streitu eða álags. 

Þegar slíkt ástand verður til á vinnustöðum getur verið kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki að 

senda starfsmenn í löng veikindaleyfi. 

Það er til nýleg íslensk rannsókn sem var gerð um kulnun í Svíþjóð 2019 og unnin 

af íslenskum prófessor sem sýnir að kulnun í starfi er vaxandi vandamál í íslensku 

þjóðfélagi og sést það í ásókn launþega í styrktarsjóð hjá stéttarfélögum á 

vinnumarkaði. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvort að kenningar um kulnun tengjast 

viðtölunum og reynslusögunni um einstaklinga sem hafa brunnið út.  

Markmið rannsóknarinnar er að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða þættir eru 

það sem geta haft áhrif á kulnun í starfi?  

Rannsakandi setti sig í samband við tvær konur. Þær tóku báðar vel í að vinna 

þetta verkefni með mér. Þær hafa orðið fyrir fyrir kulnun í starfi. Rannsakandi bjó til 

viðtalsramma sem var stuðst við í viðtölunum. Notast verður við eina reynslusögu sem 

er tekin af internetinu og verður hún fléttuð inn í útkomuna úr viðtölunum í 

lokaorðunum. Með kóðun og þemagreiningu kóða ég viðtölin niður í flokka til þess að 

sjá hvaða þættir það eru sem geta haft áhrif á kulnun í starfi. Ritgerðin skiptist í nokkra 

hluta. Kafli tvö inniheldur fræðilega þáttinn um kulnun. Þriðji kafli fjallar um úrræði 

sem eru í boði á Íslandi. Fjórði kaflinn fjallar um rannsóknir um starftengda kulnun. 

Fimmti kafli fjallar um aðferðafræði. Sjötti kafli fjallar um niðurstöður. Að lokum eru 

umræður um niðurstöður og lokaorð ásamt tillögum að framtíðarrannsóknum. 
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 Fræðileg umfjöllun 

Í köflunum hér á eftir verður fjallað um þá þætti sem tengjast rannsókninni út frá 

fræðilegum rannsóknum. Fyrst verður farið yfir kulnun. Síðan verður farið yfir 

streitustigann. Síðan er farið yfir hvernig hægt er að koma í veg fyrir kulnun. Síðan 

farið yfir þrjár víddir kulnunar. Síðan farið yfir Svefn og heilsu. Síðan farið yfir streitu. 

Síðan farið yfir sjúklega streitu. Síðan farið yfir þunglyndi og kvíða í tengslum við 

kulnun og örmögnun. Einnig farið yfir síþreytu og vefjagigt og líðan í vinnu og líðan 

einstaklinga, starfsumhverfið og kulnun. 

 Kulnun 

Það er mjög gott að hafa í huga að greinamunur er á streitu og kulnun (e. burnout). 

Streita lýsir sér meira sem spenna eða sálræn vanlíðan en kulnun er alvarleg afleiðing 

af langvarandi streitu sem ekki hefur verið tekist á við eða unnið úr. Á vefsíðu VR (e.d.-

a) í tengslum við herferð þeirra er kulnun skilgreind sem streitustig þegar fólk hefur 

orðið fyrir langvarandi álagi hvort sem það er í námi, vinnu og/eða einkalífi. Einkenni 

geta verið bæði andleg og líkamleg og geta þau stigmagnast hjá viðkomandi hægt og 

rólega. Við áfall getur viðkomandi skyndilega komist á þetta streitustig. Algeng orsök 

kulnunar er of mikið og langvarandi álag en getur einnig verið of lítil hvíld, 

einstaklingnum skorti lífsfyllingu eða hreinlega skorti ánægju af þeim lífstíl sem hann 

lifir. Helstu einkenni kulnunar eru streita, gleymska, þreyta, pirringur, áhugaleysi, 

svefnleysi, þunglyndi og líkamleg veikindi. 

Það var mikið farið að ræða um kulnun fyrir 20 árum síðan og hvernig væri hægt 

að meðhöndla hana og koma í veg fyrir kulnun. Langur vinnutími er oft hjá 

starfsmönnum sem veldur ofþreytu og starfsmenn fjarlægjast oft vinnufélaga sína til að 

loka sig af til að geta sinnt sinni vinnu (Maslach og Leiter, 1997). Ef fólk glímir við 

mikla streitu í starfi í langan tíma getur það orðið fyrir kulnun í starfi.  

Kulnun er samsafn einkenna sem benda til þess að viðkomandi hafi lengi glímt 

við streitu í starfi en er ekki sjúkdómur og sú streita er farin að hafa alvarleg áhrif á 

vinnugleði einstaklingsins og líðan í starfi en er ekki sjúkdómur. Kulnun er talið að sé 

sérstaklega algeng í þeim starfsstéttum þar sem starfið felst í því að vinna náið með 

öðru fólki. (Eggert S. Birgisson, 2004). 
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Kulnunareinkenni koma fram hjá fólk í mikilli líkamlegri þreytu og 

tilfinningalegri og andlegri uppgjöf. Þeir sem hafa kulnað í starfi greina frá síþreytu, 

orkuleysi og svefntruflunum. Meltingartruflanir eru algengar svo og höfuðverkur og 

verkir í vöðvum og liðum. Tilfinningaleg uppgjöf kemur fram í þunglyndi, bjargarleysi 

og vonleysi. Það sem áður veitti manneskjunni ánægju gerir það ekki lengur. Andleg 

uppgjöf birtist í neikvæðum viðhorfum gagnvart starfi, samstarfsfélögum, yfirmönnum 

og viðskiptavinum (Eggert S. Birgisson, 2004). 

Kulnun og afleiðing hennar geta verið alvarlegar fyrir einstaklinginn og 

fyrirtækið. Þeir sem kulna í starfi hætta oft eða þurfa síðan að snúa sér að öðrum verkum 

innan fyrirtækisins. Við það glatast mikilvæg og dýrmæt þekking. Slík breyting getur 

gagnast mörgum en ef viðkomandi tekur með sér þau neikvæðu viðhorf sem hafa 

myndast vegna kulnunar getur verið að hann eða hún endist ekki lengi í nýja starfinu. 

Afleiðingarnar eru heldur ekki góðar fyrir fyrirtækið af sömu ástæðum (Eggert S. 

Birgisson, 2004). 

Beinan kostnað er erfitt að meta vegna streitu og kulnunar en nærri má geta að 

kostnaður fyrirtækja vegna fjarvista, slakrar frammistöðu í vinnu og mikillar 

starfsmannaveltu sé gríðarlegur. Kulnun (e. Burnout) hefur verið í umræðunni á Íslandi 

og í atvinnulífinu síðustu árin. Kulnun er ástand sem getur myndast vegna mikillar 

langvarandi streitu eða álags. Þegar slíkt ástand verður til á vinnustöðum getur verið 

kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki að senda starfsmenn í löng veikindaleyfi (Eggert S. 

Birgisson, 2004).  

Það er nauðsynlegt að koma í veg fyrir kulnun starfsfólks í starfi og draga úr 

ofstreitu í starfi. Til þess að draga úr ofstreitu er hægt að draga úr vinnuálagi á fólki. 

Það er nauðsynlegt að starfsmenn hafi verkefni við sitt hæfi. Það þarf að passa upp á að 

fólk fái hvatningu og umbun fyrir vel unnin störf. Góður liðsandi og góð teymi eru 

mikilvæg til að ná árangri í starfi. Fólk þarf að finnast það mikilvægt til að ná árangri í 

starfi. Ef starfsmaður fer á kulnunarstig þarf að grípa til ráðstafana og sækja um aðstoð 

fagaðila til að grípa inn í til að aðstoða einstakling svo að hann flosni ekki alveg úr 

starfi eða missi áhugann á starfinu. Öll hreyfing sama hver hún er er betri en engin. 

Svefninn skiptir máli. 7–9 tíma svefn er talið vera nægur fyrir 95% einstaklinga (Eggert 

S. Birgisson, 2004). 

Afleiðingar kulnunar er raunverulegt áhyggjuefni ef litið er á þau áhrif sem hún 

getur haft á einstaklinginn (Schaufeli, Leiter og Maslach, 2009). 
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 Streitustigi 

Streitustigann geta vinnustaðir notað sem verkfæri til að geta greint álag og streitu á 

vinnustaðnum og hann getur gagnast til að greina streitu hjá starfsfólki og til að kanna 

hvaða leiðir er hægt að fara ef til þess kæmi að notast við streitustigann. Stiginn sýnir 

skýra mynd af hvernig streita þróast. Gagnlegt getur verið fyrir einstakling að átta sig 

á hvar hann er í ferlinu hverju sinni. Streitustiginn getur auðveldað starfsmanni að tala 

við yfirmann um streitu áður en í óefni er komið (Eysteinn Eyjólfsson, Jónína 

Waagfjörð og Vigdís Jónsdóttir, 2019).  

 

 

Mynd 1: Sýnir ferli sem vinnustaðir geta notað til að geta séð álag og streitu á 
vinnustaðnum (VelVIRK, e.d.-a) 
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 Komið í veg fyrir kulnun í starfi. 

Árið 1997 skrifuðu Maslach og Leiter bók um ferli til að koma í veg fyrir kulnun hjá 

einstaklingum í starfi. Ef grunur er á að kulnun sé að myndast er best að grípa strax inn 

í svo að einstaklingar geti leitað sér hjálpar.  

Samkvæmt Derek Rollinson skiptist kulnun í sex þætti:  

1. Tilfinningaleg örmögnun  

2. Líkamleg örmögnun  

3. Svefntruflanir  

4. Skortur á jákvæðum tilfinningum um vinnuna  

5. Vonleysi og tilgangsleysi  

6. Tortryggni varðandi nánast allt sem tengist vinnunni 

(Rollinson,2005,bls.280). 

Kulnun getur komið þegar fólk er undir miklu og langvarandi álagi í vinnu eða 

einkalífi. Einkenni kulnunar eru bæði líkamleg og sálræn. Einkenni kulnunar eru 

yfirleitt væg í byrjun en geta stigmagnast þangað til einstaklingur hefur ekki stjórn á 

hlutunum lengur og hefur ekki gaman lengur að starfi sínu. Algeng orsök kulnunar er 

of mikil vinna. Viðkomandi getur ekki sagt nei og hleður á sig verkefnum. Nýtur ekki 

gæðastunda og fær ekki nægan svefn. Viðkomandi gerir ekki annað en að borða vinna 

og sofa (VR, e.d.-b).  

Samkvæmt VR (e.d.-b) eru fimm atriði sem allir geta tileinkað sér til að koma 

í veg fyrir kulnun.  

1. Mundu að hvíla þig þú átt rétt á 11 stunda samfelldum hvíldartíma á 

sólarhring. Notaður hann til að hvílast nærast og njóta lífsins. 

2. Mundu að gera vinnuna betri með að skipuleggja þig eins vel og þú getur 

og taka ekki að þér verkefni sem þú ræður ekki við. Skiptu með þér 

verkum. Finndu tilgang með þeim verkefnum sem þú tekur þér fyrir 

hendur. Hafðu vinnuaðstöðu þína þægilega. 

3. Hreyfðu þig daglega vegna þess að það er mikilvægt að njóta útiveru. 

4. Sparaðu tækin því að tölvan og síminn truflar mann meira en maður 

heldur. Nauðsynlegt að taka sér pásu frá síma og tölvu á hverjum degi. 
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5. Hlúðu að undirstöðunum með því að taka frá tíma fyrir fjölskyldu og vini. 

Til að koma í veg fyrir kulnun í starfi er hægt að hafa punkta til hliðsjónar.  

Herbert J. Freudenberger er með grein í tímaritinu Journal of Social Issues. Greinin 

heitir Staff burnout. Sjá þætti hér fyrir neðan: 

1. Ef nemar eða nýliðar sem eru í þjálfun sem standa sig ekki í starfi eða hafa 

ekki áhuga þá þarf að skipta þeim  út og fá aðra inn í staðinn.  

2. Þegar nýliðar koma inn í fyrirtæki þá þarf að hjálpa þeim að meta  kosti og 

galla þeirra til að sjá betur hvort starfið henti þeim. 

3. Starfsfólk þarf að hafa fjölbreytileika innan fyrirtækis ekki hafa starfsfólk 

einungis í sömu störfum. Með því er kannski  hægt að koma auga á óleyst 

málefni.  

4.  Vinnutíma starfsmanna þarf að passa upp á. Ef  sama manneskjan vinnur 

oft yfirvinnu þá er eitthvað að og það þarf að reyna að breyta því og fá 

aðra aðila innan fyrirtækis að aðstoða hana með sinn hluta.  

5. Þegar unnin er  hópavinna þá er best að einungis sé unnið  í fjórar vikur og 

og taka svo fimmtu vikuna fría. Ef unnið er í hóp í  þrjá mánuði þá er best 

að taka fjórða mánuðinn frían.  

6. Það þarf að passa upp á þegar hópavinna er unnin að allir hafi hlutverk og 

hafi sömu ábyrgð og aðrir meðlimir í hópnum.  

7. Reynslusögur af fólki eru alltaf af hinu góða og gott fyrir alla að sem 

flestir geti sagt sína reynslusögu.Til að koma í veg fyrir kulnun þá er líka 

hægt að sjá galla og koma í veg fyrir kulnun. Regluleg námskeið getur 

verið gott fyrir starfsfólk. Þá fær starfsfólk smá hvíld frá vinnunni og nær 

að víkka út sjóndeildarhringinn.  

8. Innan fyrirtækis þarf  að vera með nógu mikið af nemum eða fólki í 

starfsnámi til að dreifa álaginu hjá fasta starfsfólkinu.  

9. Það er mjög mikilvægt að að hvetja starfsfólk að finna sína hreyfingu sem 

hæfir hverjum og einum (Freudenberger, 1974, bls. 162–164). 

 Þrjár víddir kulnunar 

Kulnun sem viðbrögð við langavarandi streitu. Hún er skilgreind í þremur víddum, 

tilfinningaleg örmögnun (e. emotional exhaustion), hlutgerving (e. depersonalization) 
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og minnkuð persónuleg frammistaða (e. personal accomplishment). Þessi skilgreining 

er byggð á líkani Maslach, Schaufeli og Leiter (2001).  

Tilfinningaleg örmögnun (e. emotional exhaustion): Talið er að örmögnun sé einn 

helsti og augljósasti parturinn í kulnun. Aðili sem er tilfinningalega örmagna er úrvinda 

og uppgefinn, á erfitt með að slaka á og á erfitt með að hugsa til næsta dags.  

Hlutgerving (e. depersonalization): Þessi vídd stendur fyrir samskiptalegum hluta 

kulnunar og er talin höfuðeinnkenni starfskulnunar. Þetta lýsir sér með neikvæðu 

viðhorfi gagnvart samstarfsfélögum og vinnustaðnum í heild sinni. Einstaklingur leitast 

eftir að mynda fjarlægð milli sín og þeirra sem hann vinnur með.  

Persónuleg frammistaða (e. personal accomplishment): Í víddinni sem snýr að 

persónulegri frammistöðu er átt við að persónuleg frammistaða einstaklings sé minni 

eða óskilvirkari. Einstaklingurinn upplifir að verkefnin sem hann þarf að sinna séu erfið 

og framlag hans skipti ekki máli. Af þessum þremur víddum er fyrsta víddin algengasta 

stigið í upplifun fólks á kulnunarferli (Marslach o.fl., 2001). 

Líkameg áhrif kulnunar geta verið höfuverkur, orkuleysi svefntruflanir eða 

síþreyta, minnkuð eða aukin matarlyst, ásamt meltingartruflunum og verkjum í 

líkamanum (Hawkins og Shohet, 2012). Andleg einkenni geta komið fram sem miklar 

áhyggjur og eiga erfitt með að vakna á morgnana og einbeitingarleysi. Einnig getur það 

ýtt undir þunglyndi og vonleysi. Þetta hefur síðan áhrif á einstaklinginn gagnvart 

vinnunni og fjölskyldu (Hawkins og Shohet, 2012). 

 

2.5  Svefn og heilsa 

Það er nauðsynlegt að hafa næga hvíld og góðan svefn. Svefninn nærir mann og 

gefur kraft til að takast á við daglegt amstur (Dieserud, Elvestad og Brunes, 

2001; Salbjörg Bjarnadóttir og Anna Björg Aradóttir, 2012).  

Svefn er nauðsynlegur þáttur í heilbrigðum lífsháttum. Hefur áhrif á líðan og 

samskipti,ásamt því að hafa áhrif á starfshæfni og lífsgæði (Salbjörg Bjarnadóttir og 

Anna Björg Aradóttir, 2012).   

Of lítill svefn getur bitnað á heilsunni. Algeng orsök streitu er að einstaklingur 

vanrækir svefninn. Lítill svefn getur haft þau áhrif að einbeiting er lítil í vinnu yfir 

daginn. Líkamleg einkenni streitu geta  komið fram, svo sem vöðvaspenna, verkir, 
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hjartsláttarónot, meltingartruflanir og hækkaður blóðþrýstingur sem síðan trufla svefn 

enn frekar (Ingólfur Sveinssonog Anna Björg Aradóttir, 2012). 

 

2.6 Streita 

Streita er líkamsviðbragð eða svokallað flóttaviðbragð líkamans, viðvörunarkerfið sem 

kviknar á innra með okkur ef við skynjum hættu í umhverfi okkar. Þessi hætta þarf ekki 

að vera raunveruleg, hún getur verið ótti eða kvíði fyrir einhverju sem raunverulega 

stafar ekki hætta af. En þetta viðvörunarkerfi byggist á því að við erum tilbúin í að fara 

í vörn, annaðhvort leggja á flótta eða hefja árás. Þess vegna sýnum við allskyns andleg 

og líkamleg einkenni svo sem skerta einbeitingu, svefnerfiðleika, reiði, breytingu á 

öndun, minni meltingarstarfsemi o.s.frv., því líkaminn er að undirbúa okkur í að takast 

á við ógnina. Sé þetta streituviðbragð í gangi langan tíma eða í miklum mæli getur það 

leitt til kulnunar en auðvitað er eðlilegt einstaka sinnum að viðvörunarkerfið okkar fari 

í gang en það á ekki að vera viðvarandi ástand (Heilsuvera.is, 2016). 

Samkvæmt VIRK eru tíu ráð til að forðast streitu í vinnu en einnig hægt að nota 

í einkalífinu (VelVIRK, e.d.-b). 

1. Forgangsraða 

2. Forðast óþarfa áhyggjur 

3. Skipuleggja vinnudaginn 

4. Biðja um hjálp 

5. Haltu vissri fjarlægð 

6. Viðurkenning 

7. Segðu nei 

8. Nýta frítímann til að ná jafnvægi 

9. Er vinnufélagi í vanda? 

10. Borða hollan mat og hreyfa sig 

Hugtakið vinnustreita (e. work-stress)  er þegar starfsmenn eru undir miklu álagi 

tengdu starfi og vísar til andlegra og líkamlegra viðbragða starfsmanns. Ef um langvinnt 
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ástand er að ræða getur það leitt til lélegs heilsufars og jafnvel slysa (Steinunn 

Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006).  

Þegar talað er um vinnutengda streitu í okkar umhverfi getur hún haft veruleg 

áhrif  á heilsu einstaklinga. sem og starfsemi stofnana og fyrirtæki. Þegar starfsmaður 

er undir mikilli streitu geta afleiðingar vinnutengdrar streitu á einstaklinga verið aukið 

heilsuleysi og fjarvistir frá starfi ásamt því að afköst  viðkomandi í starfi minnka (Leka, 

Griffiths og Cox, 2004). Streita getur verið tvíþætt. Hún getur bæði verið andleg og 

líkamleg. Það er heilbrigt að upplifa streitu en hún má ekki vera það mikil að hún sé 

farin að hafa árif á líðan okkar í daglegu lífi og starfi. Því getur fylgt depurð, kvíði og 

frestun á verkefnum, svefnleysi og mikil vanlíðan (Hugrún Linda Guðmundsdóttir, 

e.d.). 

Rannsóknir sem hafa veið gerðar benda til þess að þunglyndi sé mun algengara 

hjá konum en körlum og er talað um að sé nánast helmingi algengara hjá konum. Fólk 

í sambúð er ólíklegra til að verða þunglynt heldur en einhleypir (Baldwin og Birtwistle, 

2002; Gelder, Mayou og Geddes, 2005). 

2.7 Sjúkleg streita 

Sjúkleg streita (e. exhaustion disorders ) er sjúkdómsgreining þar sem við langvinna 

streitu og kulnun hefur myndast sjúklegt ástand sem hefur leitt af sér andlega og 

líkamlega örmögnun. Sjúkleg streita getur leitt af sér streitutengda sjúkdóma eins og 

hjartsláttaróreglu og jafnvel hjartaáfall, meltingartruflanir, verki í vöðvum og liðum og 

jafnvel krabbamein. Ef svefn er oft raskaður yfir nótt þá getur myndast vítahringur með 

skorti á hvíld og getur þetta leitt til andlegrar og líkamlegrar örmögnunar (Glise, 2014). 

Þeir sem glíma við sjúklega streitu eru farnir að glíma við þunglyndi, kvíða og 

hafa minni þolmörk fyrir streitu næstu árin. Langur batavegur er frá þeirri örmögnun 

sem sjúkleg streita er og ekki þar með sagt að þó hægt sé að vinna bug á þunglyndinu 

eða kvíðanum að viðkomandi nái tökum á þeirri örmögnun sem hann er komin í (Glise, 

2014).  

 Þunglyndi og kvíði í tengslum við kulnun 

Samkvæmt DSM IV-TR greiningarkerfi er þunglyndi (e. major depressive disorder) 

andlegur sjúkdómur. Til að greina þunglyndi þarf það að hafa verið viðvarandi alla vega 

í tvær vikur og hafa alla vega fimm eftirfarandi einkenni; þunglyndi, depurð áhugaleysi, 

þyngdartap þyngdaraukning, svefnörðugleikar. Viðkomandi kemst í uppnám nær 
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daglega vegna þreytu og orkuleysis. Viðkomandi upplifir sig einskis virði og finnur 

fyrir sektarkennd nær daglega, einbeitingarerfiðleikar og hugsanir um dauðann og 

jafnvel sjálfsvíg (Sadock og Sadock, 2007).  

Út frá DSM-IV-TR greiningarkerfinu er almenn kvíðaröskun þrálátur kvíði sem 

erfitt er að stjórna og getur verið flesta daga hjá einstaklingi. Afleiðingar kvíða getur 

verið að einstaklingur á erfitt með einbeitingu á við svefnörðugleika að glíma spennu í 

vöðvum pirring og eirðaleysi. Það er mikilvægt að greina þunglyndi og kvíða og 

meðhöndla áður en einstaklingur fer í kulnun (Sadock og Sadock, 2007). 

Þunglyndi er sjúklegt ástand, þegar einstaklingur er hættur að finna fyrir sveiflum 

í lundarfari sínu. Hann finnur stöðugt til leiða eða depurðar eða það oft og mikið að það 

er farið að hafa áhrif á daglegt líf. Þunglyndi hefur ýmis einkenni og er það 

einstaklingsbundið hvaða einkennum einstaklingar með þunglyndi finna fyrir og í 

hversu miklum mæli. Helstu einkenni þunglyndis eru eins og áður segir tíð og 

langvarandi depurð og leiði. Einstaklingar sem glíma við þunglyndi finna einnig oft 

fyrir dofa eða tómleika, eirðarleysi, áhugaleysi, sektarkennd og meiri viðkvæmni. 

Þunglyndissjúklingar geta einnig sýnt fram á skerta hæfni í daglegu lífi, breyttu 

viðhorfi, það er að segja neikvæðara. Þessu fylgir oft hjálparleysi og vonleysi og jafnvel 

sjálfsmorðshugleiðingar. Þessir einstaklingar geta haft lágt sjálfsálit, minni kynhvöt og 

oft á tíðum breytta matarlyst sem getur valdið þyngdarbreytingum og öðrum 

líkamlegum kvillum. Þunglyndi hefur því í stuttu máli áhrif á andlega og líkamlega 

heilsu (Rúnar Helgi Andrason og Engilbert Sigurðsson, 2006). 
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 Örmögnun 

Hugtakið örmögnun lýsir ástandi vegna langvarandi streitu og í kjölfar áfalla. Eygló 

Guðmundsdóttir hefur rannsakað örmögnun. Það fylgir enn skömm að örmagnast en 

það getur hent alla að örmagnast. Örmögnun er að mörgu leyti áþekk hugtakinu kulnun. 

Þegar um kulnun er að ræða þá brennur fólk út í starfi en þegar fólk örmagnast þá 

brennur það út á lífinu sjálfu. Þeir einstaklingar sem örmagnast á lífinu enda svo á því 

að kulna í starfi. Þegar um örmögnun er að ræða þá gefur líkaminn sig. Hver sem er 

getur vaknað einn daginn og ekki getað hreyft sig. Sú manneskja er kannski búin að 

vera með verki um langt skeið. Það eitt og sér getur valdið depurð. Svefntruflanir eru 

mjög algengar hjá fólki sem örmagnast. Nauðsynlegt er að koma svefni í rétt horf því 

að svefninn er undirstaða góðrar heilsu (Dagný Hulda Erlendsdóttir, 2018). 

 Síþreyta og vefjagigt 

Það geta allir fengið síþreytu og vefjagigt ef þeir hlúa ekki að sjálfum sér með því að 

hvíla sig og borða vel. 

Helstu einkenni síþreytu er að vakna þreyttur og hafa litla orku sem enga yfir 

daginn og vera yfirkomin af þreytu eftir álag og ná ekki þreytu úr sér þrátt fyrir hvíld. 

Að verða yfirþyrmandi þreyttur allt í einu og hafa minnkaðan áhuga að taka þátt er 

afleiðing síþreytu. Síþreyta getur verið breytileg milli einstaklinga og í sumum tilfellum 

getur hún orðið það mikil að hún tekur alla orku frá einstaklingi til daglegra athafna. 

Orsakir síþreytu geta verið margar eins og svefntruflanir, langvinnir verkir, þunglyndi 

og kvíði, streita, lélegt líkamsástand, minnkuð starfsemi í skjaldkirtli, ýmsir langvinnir 

sjúkdómar, blóðleysi og járnskortur, alkóhólismi og eiturlyfjafíkn (Vefjagigt, e.d.). 
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 Líðan í vinnu 

Ef tölur úr ársriti VIRK 2019 er skoðaðar má sjá á mynd 2 svör einstaklinga um líðan 

einstaklinga í starfi áður en þeir komu í starfsendurhæfingu (VIRK, 2019).  

 

Mynd 2: Svör einstaklinga við líðan í starfi áður en þeir komu í starfsendurhæfingu (VIRK, 
2019) 
 

 Líðan einstaklinga 

Þegar gögn um einstaklinga sem hafa leitað til VIRK undanfarin ár eru fjöldi 

einstaklinga sem glíma við vandanál af andlegum toga og hafa þess vegna átt erfitt með 

að sinna starfi sínu áður en þeir leituðu til VIRK. Það má sjá á mynd 2 hér fyrir ofan að 

árið 2018 fannst 60% einstaklinga starf sitt andlega erfitt og 72% einstaklinga fannst of 

mikið álag. Þriðjungur einstaklinga sem hafa komið til VIRK á síðasta ári telja að 

kulnun hafi haft áhrif á starfsgetu sína og um þriðjungur nefnir áföll á starfsgetu sína 

og þriðjungur nefnir áföll í þessu samhengi (Eysteinn Eyjólfsson o.fl., 2019). 

 Starfsumhverfið og kulnun. 

Um tíma hefur verið mikið fjallað um vinnutengda streitu í samfélaginu. 

Vinnustaðurinn hefur áhrif á líkamleg, fjárhagsleg og velferð starfsmanna og heilsu 

fjölskyldna þeirra og samfélagsins. Það sem eflir vellíðan starfsfólks er heilbrigt 

starfsumhverfi heilsueflandi og heilsuverndandi. Stjórnendur spila stórt hlutverk í 

starfsumhverfinu og þeir geta verið þáttur í hversu mikið vinnuálag er á starfsfólki og 

hvernig því líður í starfi. Heilsueflandi forysta þá geta leiðtogar stutt heilbrigt 

vinnuumhverfi með að veita úrræðamiðuð vinnuskilyrði fyrir starfsfólk til að styðja við 

heilsu þeirra. Með því er hægt að koma í veg fyrir neikvæðar afleiðingar hættulegra 
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vinnuskilyrða eins og kulnun. Viðhorf stjórnenda til heilsu starfsfólks er mjög mikilvæg 

og getur ýtt undir vellíðan og heilbrigðara starfsfólks. Þar sem er heilbrigt 

starfsumhverfi styðja stjórnendur við vellíðan starfsfólks með því að leggja áherslu á 

góð samskipti og stuðning við starfsfólk sitt og fólk fái að þroskast í starfi og fái traust 

frá yfirmönnum og með því að leggja áherslu á heilsu og líðan starfsfólks. Stjórnendur 

geta dregið úr álagi hjá samstarfsfólki með því að draga úr vinnuálagi og stuðla að betri 

heilsu og vellíðan. Hvatning í starfi hvetur fólk í starfi og starfsfólk verður ánægðara. 

Rannsóknir hafa sýnt að togstreita milli vinnu og einkalífs veldur neikvæðum sálrænum 

og neikvæðum áhrifum og hefur áhrif á frammistöðu starfsfólks.Stjórnendur geta haft 

áhrif að fólki líði vel í vinnu sinni. Stuðningur stjórnenda getur verið falinn í 

sveigjanlegri vinnutíma og umhyggju. Gott starfsumhverfi gerir öllum kleift að líða vel 

í vinnunni og gott starfsumhverfi er fjárfesting fyrir fyrirtæki.Stjórnendur geta verið í 

lykilhlutverki að skapa vellíðan hjá starfsfólki og veita starfsfólki stuðning og mikil 

áhersla að að gera einstaklingum kleift að hafa áhrif á eigin störf (Ingibjörg Elva 

Vilbergsdóttir, 2019). 
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  Úrræði sem eru í boði á Íslandi 

Í þessum kafla verður fjallað um úrræði sem eru í boði á Íslandi bæði fyrir einstaklinga 

og fyrirtæki. VIRK starfsendurhæfingarsjóður, Streituskólinn og Heilsustofnun NLFÍ 

Hveragerði eru með úrræði er varðar kulnun og streitu. Skoðað verður hvaða ráð þeir 

hafa handa einstaklingum og fyrirtækjum. Einnig skoðað hvað Markþjálfun er að gera 

fyrir einstaklinga og fyrirtæki.  

  Streituskólinn 

Í streituskólanum er veitt þjónusta fyrir þá einstaklinga sem þurfa á ráðgjöf að halda 

vegna streitu og kulnunar. Í streituskólanum geta einstaklingar fengið fræðslu um eðli 

streitu, streituvarnir, streituráð, mælingar og tæknistreitu og fleira. Námskeiðin sem eru 

í boði eru ætluð fyrirtækjum og eru sérsniðin að hverju fyrirtæki. Í Streituskólanum er 

veitt fræðsla um: 

1. Eðli streitu. 

2. Endurtekin fræðsla sem hluti af fræðsluáætlun. 

3. Fræðsludagur. 

4. Eftirfylgni. 

Streituskólinn veitir svipaðan stuðning og VIRK þar sem skólinn sinnir öflugu 

forvarnarstarfi á sviði sálfélagslegrar vinnuverndar með námskeiðum fyrir fyrirtæki og 

einstaklinga. Í boði hjá Streituskólanum er stuðningur fyrir stjórnendur sem þurfa á því 

að halda og sérhæfð handleiðsla fyrir mannauðsstjóra og starfsmannastjóra. Allir sem 

starfa hjá Streituskólanum eru sérfræðingar á sviði sálfélagslegrar vinnuverndar. 

Þjálfun (e. coaching) er sérhæfð fagleg þjónusta í boði fyrir bæði einstaklinga og hópa. 

Í streituskólanum er unnið með einstaklinga þar sem þeim er leiðbeint og þjálfaðir í því 

að þroskast í starfi og aðskilja vinnu frá einkalífi. Þjálfun er til að stuðla að betri líðan 

á vinnustað, betri samskiptum og viðeigandi vörnum gegn streitu (Forvarnir, e.d.-a). 

Streituskólinn hefur sett upp tíu ráð fyrir einstaklinga að hafa í huga í sínu daglega 

lífi. Ráðin eru sett fram til að hjálpa einstaklingum við að lágmarka streitu og draga 

þannig úr hættu á kulnun. Ráðin haldast í hendur við lista VIRK og eru sett hér fram á 

mynd 3.  
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Tafla 1: 10 ráð Streituskólans til að minnka streitu hjá einstaklingum og draga úr hættu á 
kulnun (Forvarnir, e.d.-b) 

1. Að einstaklingurinn fari í sjálfsskoðun. 

2. Að læra að segja NEI. 

3. Að sætta sig við að það er ekki allt fullkomið. 

4. Að taka sér smá pásu af og til. 

5. Að einbeita sér að því sem einstaklingurinn hefur stjórn á. 

6. Að sætta sig við takmarkanir. 

7. Að leita sér aðstoðar. 

8. Að setja sér raunhæfar kröfur. 

9. Að vera virkur og stunda áhugamál sín. 

10. Að sýna þakklæti. 

 

 VIRK starfsendurhæfingarsjóður 

VIRK starfsendurhæfingarsjóður er sjálfseignarstofnun sem var stofnuð 2008 af helstu 

samtökum stéttarfélaga og atvinnurekenda á vinnumarkaði. Úrræði VIRK eru fyrir þá 

starfsmenn sem hafa nú þegar kulnað í starfi og farið í veikindaleyfi. Þar er VIRK 

áberandi sem úrræði, því sjóðurinn starfar í þágu samfélagsins á vinnumarkaðinum og 

er í nánu samstarfi við stofnanir, fyrirtæki og fleiri fagaðila fyrir starfsfólk á 

vinnumarkaði. Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða 

slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. Tilgangur með þjónustu á vegum 

VIRK er að aðstoða fólk við að komast til vinnu. Um er að ræða markvissa ráðgjöf og 

þjónustu á sviði starfsendurhæfingar (Eysteinn Eyjólfsson o.fl., 2019). 

VIRK starfsendurhæfingarsjóður býður upp á stuðning fyrir atvinnulífið sem 

stjórnendur geta sótt sér fræðslu um, til að auka sín úrræði, eða kynnt sér fjölbreytt 

úrval af fræðsluefni á heimasíðu þeirra. Stjórnendur geta einnig sótt fyrirlestra og 

viðburði sem að sjóðurinn stendur fyrir, ásamt ráðgjafarþjónustu sem þeir bjóða upp á. 

Forvarnarverkefni VIRK hefur það að markmiði að leggja einstaklingum og 

fyrirtækjum lið við að skapa umhverfi sem stuðlar að vellíðan í vinnu og draga úr og 

fyrirbyggja álagstengda kvilla. Töluvert er talað um streitu og kulnun þessa dagana og 

svo virðist sem fleiri og fleiri hellist úr lestinni vegna álagstengdra einkenna (Eysteinn 

Eyjólfsson o.fl., 2019).  
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VIRK starfsendurhæfingarsjóður ákvað 2018 að setja af stað og fjármagna 

forvarnarverkefni til þriggja ára. Markmiðið er að koma í veg fyrir að einstaklingur 

hverfi af vinnumarkaði vegna heilsubrests. Verkefnið er unnið í samstarfi við 

Félagsmálaráðuneytið, Vinnueftirlitið og Landlæknisembættið. Fulltrúi 

velferðarráðuneytisins hefur setið í hóp vegna verkefnisins. Rannsóknin snýr að því 

hvort að einstaklingur sem býr við langvarandi veikindi snúi til baka úr veikindum 

(Eysteinn Eyjólfsson o.fl., 2018). 

Vitundavakning hefur verið á vinnustöðum og í umhverfi hvað það er sem getur 

valdið heilsubresti og óvinnufærni. VIRK setti á laggirnar auglýsingarherferð undir 

yfirskriftinni „Er brjálað að gera“ 2018. Herferð þeirra heldur áfram út 2019 (Eysteinn 

Eyjólfsson o.fl., 2018).  

Á vefsíðu þeirra er hægt að skoða ýmsan fróðleik, ráðleggingar og tæki og tól til 

að til að auka jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Efnið á að höfða til starfsmanna og 

stjórnanda og til allra sem láta sig heilsu vellíðan varða (Eysteinn Eyjólfsson o.fl., 

2018). 

 NLFÍ Hveragerði 

Heilsustofnun NLFÍ tók til starfa í júlí árið 1955. Jónas Kristjánsson læknir var einn af 

brautryðjendum stofnunarinnar. Stefna þeirra er byggð á heildrænum lækningum. 

Heilsuvandi einstaklinga er skoðaður með það í huga að skoða andlegt, líkamlegt og 

félagslegt ástand einstaklinga. Meðferðastefnan felur í sér að að viðhalda heilbrigðum 

tengslum á milli einstaklinga og umhverfis (Heilsustofnun náttúrulækningafélags 

Íslands, e.d.). 

Heilsustofnun náttúrulækningafélags Íslands í Hveragerði er með meðferðir í 

boði sem snýr að  streitu. Á heimasíðu þeirra þá er talað um að streita sé eitt af 

hættulegustu meinum í nútíma þjóðfélagi. Fólk brennur út af því það þarf að sinna svo 

miklu og getur  þar af leiðandi ekki sinnt daglegum skyldum sínum. Í meðferð hjá þeim 

er fólk látið fylgja plani sem er fyrir líkamlega hreyfingu sem læknir gerir fyrir hvern 

og einn. Hvað varðar andlegu hliðina er í boði einstaklingsviðtöl, námskeið, fyrirlestrar, 

slökun og fleira. Fólk dvelur í Hveragerði í allt að fjórar vikur en hægt er að koma aftur 

og vera tvær vikur innan árs frá því beiðni barst (Heilsustofnun náttúrulækningafélags 

Íslands, e.d.). 



 

17 

 

 Markþjálfun 

Markþjálfun er langtímasamband þar sem byggt er á sérþjálfuðum markþjálfurum og 

stjórnanda sem byggir á trausti frá hvort öðru.Markþjálfun byggir á stuðningi og 

faglegri nálgun til að einstaklingar nái þeim markmiðum sem hann ætlar sér. Sú þjálfun 

er hlutlaus og sá vettvangur er til að þekkja sinn eigin styrkleika og þau tækifæri sem 

bjóðast í lífinu. Markþjálfun er til að gera sína framtíðarsýn að veruleika. Til að auka 

sjálfsskilning og ábyrgð einstaklinga er unnið með markvissa viðtalstækni til að auka 

sjálfsskilning og ábyrgð einstaklinga. Þjálfunin byggir á umhugsunarverðum 

spurningum ,viðtölum, verkefnum prófum eða æfingum og fræðslu þar sem stjórnandi 

er látin vera í aðalhlutverki. Hægt er að fá áskrift í þrjá mánuði í markþjálfun sem snýst 

um sex viðtöl við markþjálfa, ásamt tveimur grunn prófum eða matsaðferðum og 

upplýsingum að greinum og fræðsluefni. Símtöl við þjálfara eftir þörfum hvers og eins. 

Markþjálfun vinnur að því að finna lausn fyrir einstakling eða fyrirtæki. Þjálfarar greina 

og aðlaga aðferðir sína að þörfum hvers og eins og hans starfsumhverfi. Hann vinnur 

að því að nota sína hæfileika í að finna styrk og skapandi kraft í einstaklingum og auka 

þekkingu hans í eigin lífi og starfi.  

Markþjálfun byggir á stuðningi og faglegri notkun ,en er ekki 

sjálfsstyrkinganámskeið heldur frekar lærdómur um einstaklinginn sjálfan, 

vinnustaðinn og samfélagið (Háskólinn í Reykjavík, e.d.). 
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  Rannsóknir um starfstengda kulnun 

Í þessum kafla verður farið yfir sögulega þróun kulnunar og fyrri rannsóknir.  

 Greinar um kulnun 

Fyrstu greinar um kulnun fóru að birtast í kringum 1970 í Bandaríkjunum.Voru þær 

aðallega tengdar starfsfólki sem starfaði í þjónustustörfum. Talað var um kulnun í fjölda 

bóka, bæði skáldsögum og sannsögulegum bókum og var henni þá lýst sem örmögnun 

og dvínandi áhuga eða ástríðumissi einstaklinga fyrir starfi sínu (Taris, 2006). 

Kulnun var upprunalega ekki talin vera fræði heldur „tísku sálfræði“ eins og það 

var kallað. Kulnun voru fyrstu fræðin sem einblíndu á raunverulega reynslu fólks á 

vinnustaðnum og hefur það gert hana bæði mikilvæga og umdeilda á rannsóknarsviði 

(Taris, 2006). 

Þær lýðfræðilegu rannsóknir sem gerðar hafa verið um kulnun sýna að kulnun 

tengist mest aldri. Kulnun hefur mælst meiri meðal yngri starfsmanna og er mun meiri 

en hjá starfsmönnun í kringum 30–40 ára. Kulnun virðist því vera meiri áhætta í byrjun 

starfsferils ungra einstaklinga heldur en eldri (Maslach o.fl., 2001). 

 Söguleg þróun 

Fyrstu rannsóknir sem voru gerðar um kulnun voru gerðar af klíníska sálfræðingnum 

Herbert J. Freudenberger. Þar lýsir hann eigin reynslu og taldi að kulnun samanstandi 

af líkamlegri þreytu, tilfinningalegri örmögnun og skort á hvata. Hann taldi að 

einstaklingar sem vinna of mikið, of lengi, af mikilli ákefð eða þeir sem hafa mikla þörf 

fyrir að gefa af sér væru í áhættu fyrir kulnun Í kjölfarið fóru vinnusálfræðingar að vera 

áberandi þar sem athygli beindist að vinnunni og viðhorf til vinnu, vinnutengdri hegðun 

og vinnutengdri streitu. Í dag er kulnun viðfangsefni bæði vinnusálfræðinga og 

klínískra sálfræðinga (Linda Bára Lýðsdóttir, 2016). 

 Fyrri rannsóknir 

Áhugaverð vinna var gerð af Dr. Wendy L. Awa, Martina Plaumann og Ulla Walter 

(2010) við Ulm háskólann í Þýskalandi. Þær tóku saman rannsóknir sem gerðar höfðu 

verið á fyrirbyggjandi aðferðum við kulnun. Þessar rannsóknir fundu þær í 

gagnagrunnum Meline, PsycINFO og PSYNDEX á árunum 1995 til ársins 2007. 

Markmiðið var að meta skilvirkni fyrirbyggjandi leiða sem gerðar höfðu verið á 

vinnustöðum sem miðuðu að því að koma í veg fyrir kulnun. Alls voru 25 
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grunnrannsóknir yfirfarnar. 68% voru einstaklingsmiðaðar, 8% voru fyrirtækjamiðaðar 

og 24% voru sambland af báðum aðferðum. Áttatíu prósent allra fyrirbyggjandi 

inngripa leiddu til minni kulnunar. Einstaklingsmiðaðar aðgerðir drógu úr kulnun til 

skamms tíma. Sex mánuðir eða minna. Sambland af bæði einstaklingsaðgerðum og 

fyrirtækjaaðgerðum höfðu lengri varanleg áhrif tólf mánuði eða lengur. Í öllum 

tilfellum minnkaði kulnun. Niðurstaða rannsakenda samkvæmt þeim gögnum sem 

unnið var úr, var að fyrirbyggjandi aðgerðir gegn kulnun skila árangri og hægt er að 

auka áhrifin með reglulegri upprifjun (e. refresher). Gefa ætti kost á blöndu 

einstaklingsmiðaðra og fyrirtækjamiðaðra aðgerða og meta árangur þeirra (Awa o.fl., 

2010). 

Rannsókn sem var gerð í Svíþjóð og unnin af íslenskum prófessor sýnir að kulnun 

í starfi er vaxandi vandamál í íslensku þjóðfélagi og sést það í ásókn launþega í 

styrktarsjóð hjá stéttarfélögum á vinnumarkaði.Helstu niðurstöður hvað varðar 

sjúklingana sem hafa orðið fyrir kulnun er að í rannsókninni var sjúklingum fylgt eftir 

í sjö ár eftir að þeir sóttu sér hjálpar í heilbrigðiskerfinu og sýna að 30–35% hafa ekki 

náð sér að fullu. Eins og fyrr segir þá var þessi rannsókn unnin í Svíþjóð og hópurinn 

sem var rannsakaður finnur enn fyrir þreytu. Rannsóknin sneri einnig að því að 

rannsaka starfsemi heilans (Jóhann K. Jóhannsson, 2019). 

Önnur sænsk rannsókn sem var gerð sýnir tengsl milli hreyfingar og 

þunglyndis,streitu,kulnunar og kvíða. Niðurstöður leiddu í ljós að með reglulegri 

hreyfingu getur komið í veg fyrir streitueinkenni. Fylgst var með einstaklingum yfir 

tveggja ára tímabil. Niðurstöður sýndu einnig að meiri hreyfingu þyrfti til að koma í 

veg fyrir kvíða. Mat rannsakenda var að hreyfing er afar mikilvæg forvörn og 

einstaklingum í nútímasamfélagi ætti að vera gefin kostur á líkamlegri hreyfingu gegn 

streitutengdum þáttum (Ingibjörg H. Jónsdóttir, 2011).  

Nýlega var gerð þversniðsrannsókn á 82 heilbrigðisstarfsmönnum til að sjá hvort 

tengsl væru milli vinnustreitu og kulnunar. Rannsókn sú leiddi í ljós að 80% þeirra 

greindu frá tilfinningalegri uppgjöf og mikil kulnun ríkti í fagstéttinni. Þrátt fyrir mikið 

vinnuálag (84,15%), mikla ábyrgð á lífum einstaklinga (69,5%) og skort á stjórnun 

(63,41%) var starfsánægja starfsmanna merkjanleg eða 85,4%. Rannsóknin sýndi að 

það er mikilvægt að auka þekkingu starfsfólks auka starfsánægju og veita fólki meiri 

athygli og sálfélagslegan stuðning til að koma í veg fyrir kulnun (Elshaer, Moustafa, 

Aiad og Ramadan, 2018). 
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Samkvæmt niðurstöðum rannsókna Naylor, Jonsdottir og Thorlin (2005) er sýnt 

fram á að streita hafi áhrif á heilastarfsemi. Hún hefur áhrif á minnisleysi, 

svefnörðugleika eins og kvíða og þunglyndi. Einstaklingur sem glímir við þunglyndi á 

það á hættu að það verði truflun í boðefnum til heilans og  þar á meðal Serótónin. Þegar 

fólk hreyfir sig þá minnkar serótónin og endurupptaka heilans. Serótónin eykst í vissum 

hluta heilans sem dregur úr þunglyndi (Naylor o.fl., 2005). 

 Rannsókn á íslenskum fyrirtækjum á starfsánægju 

Rannsókn sem var framkvæmd af Arney Einarsdóttur(2004) með það að markmiði 

að þýða og prófa próffræðilega eiginleika mælitækis og líkans Evrópsku starfsánægju-

vísitölunnar (e. European Employee Index) sem er m.a. notuð á Norðurlöndunum til 

þess að mæla starfsánægju. Mælitækið inniheldur sjö áhrifaþætti starfsánægju og 

hvatningar. Ímynd, stjórnun, næsti yfirmaður, samstarf, starf og starfsskilyrði, laun og 

kjör og starfsþróun.Spurningarnar samansendur af 31 spurningu og tekur á tíu þáttum 

er varða starfsánægju. Talið er að hollusta og tryggð sé aðalávinningurinn af 

starfsánægju (Arney Einarsdóttir, 2004). 
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 Aðferðafræði rannsóknar 

Við gerð þessarar rannsóknar var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð. Þátttakendur 

voru valdir út frá hentugleika (Lichtman, 2012). Úrtakið er því lítið. Ég hafði greiðan 

aðgang að fólkinu sem ég vildi fá í viðtal við og því gekk þetta mjög vel fyrir sig. Ég 

gerði viðtalsramma sem ég studdist við í viðtalinu þegar ég settist niður með 

viðmælendum mínum til að ræða við þá um það sem ég mig langaði að vita hjá þeim í 

tengslum við rannsóknina mína á kulnun. Viðtöl er ákveðið form af samtali sem er á 

milli viðmælenda og rannsakanda. Viðtalsformið sem ég notaðist við í rannsókninni er 

svokallað hálfopin viðtöl (e. semi structured interviews). Einnig var gögnum safnað í 

gegnum heimasíðu VIRK. 

Þegar að rannsókn er gerð þá er mjög mikilvægt að rannsakandi gæti hlutleysis 

við framkvæmd rannsóknar og sé opinn fyrir reynslu og lýsingum viðmælenda á 

viðfangsefninu og leggi til hliðar sínar eigin persónulegu skoðanir og reynslu (Amalía 

Björnsdóttir, 2013). 

 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsnið rannsóknarinnar er eigindleg rannsókn. Eigindleg rannsóknaraðferð (e. 

qualitative research methods) er ekki byggð á tölulegum staðreyndum heldur er hún 

notuð til að dýpka nálgunina á viðfangsefninu (Lichtman, 2012).  

Rannsóknir sem styðjast við og eru unnar samkvæmt eigindlegri aðferð, geta 

verið í eðli sínu sagnfræðilegar og bundnar við einn einstakling, eina skipulagsheild 

eða jafnvel bara heilt samfélag. Gagnasöfnun í eigindlegum rannsóknum geta verið 

mismunandi. Algengasta gagnasöfnunin er að taka opin viðtöl við einstaklinga. Einnig 

er hægt að vera með  rýnihópa eða koma með þátttökuathugun. Gögnin í eigindlegum 

rannsóknum eru lýsandi (e. descriptive) og byggja á aðleiðslu (e.induction). Gögnin úr 

viðtölunum eru túlkuð en það  er ekki verið að sannreyna einhverjar fyrirframgefnar 

tilgátur (Bogdan og Biklen, 2003; Taylor og Bogdan, 1998). 

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er tekið viðtal við einstakling og hlustað á 

hans reynslusögu sem hann hefur á viðfangsefninu. Viðhorf rannsakenda er sett til 

hliðar á meðan og reynt að fá sem bestu mynd af reynslusögum þeirra sem taka þátt í 

rannsókninni(Lichtmann, 2012). Gögnum var safnað á vetvangi og greint hvað 
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viðmælendur höfðu að segja. Í eigindlegum rannsóknum er algengasta gagnasöfnun 

opin viðtöl við einstaklinga. 

Eigindleg rannsóknaraðferð eins og er notuð í þessari rannsókn felst í 

upplýsingum og gögnum sem fengin eru beint frá þeim sem viðtölin voru tekin við og 

er hún sterk þar sem hún byggir á skoðunum einstaklingsins og viðhorfi hans til 

kulnunar. En um leið getur hún verið lýsandi um ákveðið tilvik sem kemur fyrir í 

rannsókninni (Taylor og Bogdan, 1998). Einnig er stuðst við sögulegar staðreyndir um 

kulnun sem hafa verið skrifaðar innanland og erlendis.  

 

 Þátttakendur 

Þátttakendur sem valdir voru til þess að taka þátt í rannsókninni voru tveir einstaklingar. 

Voru þessir einstaklingar valdir vegna hentugleika. Þær voru valdar vegna þess að þær 

höfðu það sameiginlegt að hafa brunnið út í starfi. Nafnleynd er á viðmælendum svo 

að þær fá nafnið Agla og Alla. Þær eru á aldrinum frá 40–50 ára. Önnur þeirra hefur 

farið í gegnum VIRK stafsendurhæfingarsjóð í sínu bataferli. 

 Gögn 

Þau gögn sem voru notuð í rannsókninni var viðtalsrammi sem unnin var út frá 

rannsóknarspurningunni Hvaða þættir eru það sem geta haft áhrif á kulnun í starfi. 

Spurningarnar í viðtalsrammanum voru 21 talsins. Þegar viðtalsramminn var tilbúinn 

tók ég viðtal við fyrri viðmælenda minn þar sem hann var spurður út í spurningarnar 

og síðan var seinni viðmælandi minn tekin í viðtal og svöruðu þær báðar 

samviskusamlega spurningunum. Viðtölin í eigindlegu rannsókninni voru tekin upp 

með Iphone síma í gegnum Voice Memos sem tók upp samtal milli höfundar og 

viðmælenda. Að viðtölum loknum hlustaði ég á viðtölin nokkrum sinnum. Síðan var 

farið að afrita samtalið frá orði til orðs. Viðtölin kóðaði ég niður eftir því sem 

viðmælendur töluðu um. Viðtölin tóku mislangan tíma, allt frá 20 mínútum upp í 30 

mínútur.  
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 Gagnagreining 

Viðtölin voru afrituð frá orði til orðs. Við greiningu og yfirferð viðtalanna í heild sinni 

komu nokkur þemu í ljós sem voru áberandi hjá viðmælendunum mínum. Þemun voru 

flokkuð og kóðuð út frá innihaldi þeirra og leitast var eftir innihaldsgreiningu (e. 

content analysis) (Esterberg, 2002). Við greiningu viðtalsgagnanna komu fram þrjú 

meginþemu sem síðan voru flokkuð í 2–5 undirþemu. 

 

 

Tafla 2: sýnir þrjú meginþemu sem síðan var flokkað í 2–5 undirþemu 

Álag Streituvaldur Hreyfing 

Kvíði Persónuleg vandamál Markmið 

Kulnun Minnisleysi Sjálfsöryggi 

Streita Vinnan  

Síþreyta   

Örmögnun   
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 Niðurstöður 

Í þessum kafla mun höfundur greina frá  helstu niðurstöðum sem fengust úr viðtölunum 

sem tekin voru við tvo einstaklinga sem höfðu báðir brunnið út í starfi. Í 

aðferðafræðikaflanum  voru viðtölin greind í þrjú megin þemu sem munu endurspegla 

þær niðurstöður sem fengust úr viðtölunum. Höfundur vildi sjá hvort að samhengi væri 

á milli kenninga um kulnun og viðtalanna. Í rannsókninni var aðal áhersla lögð á 

upplifun þátttakenda og frásagnir þeirra af þeim (Lichtman, 2012). Í þemunum komu 

fram þrjú meginþemu Álag, streituvaldur og hreyfing. Undir hverju þema koma fram 

nokkur undirþemu. Ekki lýstu viðmælendur pirringi, reiði eða slíkum tilfinningum í 

viðtölunum.  

 Álag 

Umræða um álag er fyrsta þemað úr þemagreiningunni. Álag virðist einkenna 

flest störf í dag. Höfundur vildi því vita hvernig álag birtist í mynd hjá Öglu og Öllu.  

Álag er mikið á mörgum vinnustöðum og veldur það oft vanlíðan og streitu 

starfsmanna. Streita er eitt af meginhugtökum sem í dag eru tengd við kulnun og skerta 

starfsgetu. Margir kvarta undan streitu og það sé mikið að gera og álagið er því mikið. 

Viðmælendur mínir lýsa miklu álagi sem þeir voru í áður en þeir brunnu út. Mikið álag 

á sama tíma í vinnu og frístundum barna. Kröfur samfélagsins eru meiri nú en  áður 

fyrr. 

Viðmælendur mínir sögðu að álag í vinnunni vera mikinn streituvald. Mikið álag allan 

daginn í vinnunni og erfiðir viðskiptamenn. 

Viðmælendur mínir töluðu um álagið væri mikið og þeir nefndu hættuna að þeir myndu 

brenna út og hætti störfum. Agla sagði að álagið væri alla daga. Alla var sammála að 

álagið væri mikið á vinnustað. Ef fólk er undir álagi í langan tíma þá kemur þreyta og 

fólk verður óánægt að geta ekki klárað vinnudaginn og verkefnin hlaðast upp. Agla 

talaði um að hún hefði örmagnast á lífinu sjálfu en vissulega væri vinnan stór partur af 

hennar kulnun. Annar viðmælandi minn talaði um að hún tók við fleiri og fleiri 

verkefnum í vinnunni, jafnvel þó svo að hún hefði ekki heilsu til þess.  

Fimm undirþemu komu fram í þemanu álag. Kvíði, kulnun, streita, síþreyta og 

örmögnun. 
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 Kvíði 

 
Kvíði getur byrjað út frá hverju sem er hjá fólki. Höfundur spurði viðmælendur 

sína út í starfstengdan kvíða.Út frá viðtölunum kom skýrt fram að viðmælendur mínir  

hefðu glímt við kvíða í vinnu. Afleiðingar kvíða getur verið að einstaklingur á erfitt 

með að einbeita sér. Á við svefnörðugleika að stríða. Einnig vilja viðmælendur meina 

að kvíðinn taki yfir eftir því sem álagið verði meira. Viðmælendur mínir töluðu um 

kvíða einhverstaðar í svörum sínum og því virðist kvíði vera eitthvað sem kemur 

fyrir hjá báðum er varðar starfstengdan kvíða.  

Agla hafði þetta að segja: 

„Var búin að vera með mikinn kvíða lengi út af vinnu og heimili. Á erfitt með að einbeita 

mér. Á erfitt með svefninn.“ 

Alla hafði þetta að segja: 

„Var búin að vera lengi með kvíða út af vinnu,skóla og heimili.“ 

 

 Kulnun 

 
Höfundur vildi fá svör hjá viðmælendur hvort þær hefðu fundið fyrir kulnun í 

starfi.  Kulnun er samansafn einkenna sem benda til þess að einstaklingur hafi lengi 

glímt við streitu í starfi. Alla var búin að vinna yfir sig. Mikil streita vegna vinnu og 

skóla og einkalífs en Agla örmagnaðist á lífinu.  

Alla hafði þetta að segja: 

„Var búin að vinna yfir mig. Viðskiptavinir voru ekki ástæða kulnunar. Var og er í 

stjórnunarstöðu. Mikil streita vegna skóla, vinnu og einkalífs. Heimilislæknirinn minn 

skrifaði upp á veikindaleyfi í þrjá mánuði sem hjálpaði mér að ná tökum á lífinu aftur 

og ég var sterkari eftir að ég fór á vinnumarkað aftur. Tók að mér öll verkefni án 

athugasemda áður en ég lenti í kulnuninni. Hef nú lært að segja nei við sumu. Leitaði 

einnig lækninga hjá gigtarlækni og sjúkraþjálfara.“  

Agla hafði þetta að segja: 

„Var örmagna á lífinu. vinnan hafði vissuleg áhrif en fjölskylduaðstæður erfiðar. kunni 

ekki að segja nei og tók að mér allt of mörg verkefni. Leitaði mér aðstoðar hjá VIRK 

starfsendurhæfingarsjóði sem er frábær stofnun. Þeir eru búnir að hjálpa mér mikið að 
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ná fótfestu á lífinu aftur og búin að læra að segja nei.Á samt langt í land með að geta 

farið á vinnumarkað aftur. Sumir dagar eru í lagi hjá mér en þegar ég fer að tala um 

að fara að vinna aftur og tel mig í fínum málum þá kemur kvíðinn yfir mig. “ 

 

 Streita 

 
Höfundur vildi fá svör hjá viðmælendum hvort þær væru búnar að finna fyrir 

streitu lengi í starfi. Vinnustreita er þegar starfsmenn eru búnir að vera undir miklu álagi 

tengdu starfi og vísar til andlegra og líkamlegra viðbragða starfsmanns. Viðmælendur 

mínir töluðu um að streita væri búin að vera lengi í þeirra lífi bæði vegna vinnu og 

heimilis.  

Agla hafði þetta að segja: 

„Var búin að vera undir mikilli streitu vegna heimilislífs og álags í vinnu.“ 

Alla hafði þetta að segja: 

„Var búin að vera undir mikilli streitu og þreytu í mörg ár.“ 

 

 Síþreyta 

 
Það geta allir fengið síþreytu og vefjagigt er þeir hlúa ekki að sjálfum sér með 

því að hvíla sig vel og borða. Höfundur vildi fá svör hjá viðmælendum hvort að þær 

hefðu fundið fyrir síþreytu. Viðmælendur mínir höfðu glímt við síþreytu lengi og voru 

þreyttar alla daga en gátu komist í gegnum daginn í vinnu en eftir að heim var komið 

áttu þær enga orku eftir fyrir fjölskyldu.  

Agla hafði þetta að segja: 

„Var þreytt alla daga en komst í gegnum daginn í vinnunni en þegar heim var komið 

þá gat ég ekki meir og svaf nánast allt kvöldið til að hafa orku fyrir næsta dag og komast 

í vinnu. Var lítið með fjölskyldunni. Reyndi að komast hjá því að fara í veislur og annað 

með fjölskyldunni. Hafði ekki orku í það.“ 

Alla hafði þetta að segja: 

„Var þreytt alla daga þó svo að ég væri búin að sofa í átta tíma. Þurfti að leggja mig 

eftir vinnu. Átti mjög erfitt með að sofna á kvöldin. Þurfti að taka svefnlyf og var 
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alltaf að vakna á nóttinni.Hafði ekki orku til að sinna áhugamálum. Rétt svo gat sinnt 

fjölskyldunni.“ 

 

 Örmögnun 

 
Þegar um kulnun er að ræða þá brennur fólk út í starfi en þegar fólk örmagnast 

þá brennur það út á lífinu sjálfu. Örmögnun þarf ekki a tengjast starfi.  

Höfundur vildi fá svör hjá viðmælendum hvort að þær hefðu örmagnast á lífinu sjálfu 

eða vinnu. Agla örmagnaðist á lífinu sjálfu en Alla örmagnaðist í vinnu. 

Agla hafði þetta að segja: 

„Örmagnaðist  á lífinu sjálfu en vissulega er vinnan streituvaldur. Fjölskyldan mín er 

streituvaldur. Tek allt inn á mig. Kann ekki að segja nei og tek að mér allt of mikið af 

verkefnum. Svefninn var komin í mikið rugl. leitaði mér hjálpar hjá VIRK 

Starfendurhæfingarsjóði eftir að ég örmagnaðist á lífinu.“ 

Alla hafði þetta að segja: 

„Fann fyrir örmögnun í vinnu og fyrir utan vinnuna áður en ég fór í kulnun.“ 

 

 Streituvaldur 

 

Umræða um Streituvald er annað þemað úr þemagreiningunni. Viðmælendur 

mínir sögðu að vinnan væri streituvaldur vissulega en annar viðmælandi minn talaði 

um að hún hefði örmagnast á lífinu sjálfu en vinnan viss streituvaldur og hún ætti erfitt 

að takast á við heimilið eftir vinnu. Næði að klára vinnudaginn en þegar hún væri komin 

heim eftir vinnudag  þá ætti hún enga orku eftir til að sinna fjölskyldu og vinum. Tekur 

engan þátt í neinu með fjölskyldu því hún á enga orku eftir til að sinna fjölskyldu. Seinni 

viðmælandinn minn örmagnaðist í vinnu út af álagi.  

Rannsóknir síðastliðin tuttugu ár hafa beinst að sambandi milli vinnutengdrar  

streitu  og ýmissa sjúkdóma. Rannsóknir beinast mest að svefnmynstri fólks og andlegri 

líðan. Streita leikur veigamikið hlutverk í langvinnum sjúkdómum.  

  Þrjú undirþemu komu fram í þemanu streituvaldur. Vinnan, persónuleg 

vandamál og minnisleysi. 
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 Vinnan 

 
Höfundur vildi fá svör við hvort að vinnan væri streituvaldur. Viðmælendur 

mínir  höfðu það sameiginlegt að vinnan þeirra  er streituvaldur.Töluðu um að erfitt 

væri að sameina ólík hlutverk. Lítill sveigjanleiki og mikið álag á sama tíma í vinnu og 

frístundum barna.  

Agla hafði þetta að segja: 

„Vinnan er streituvaldur. Mikið álag og erfiðir kúnnar allan daginn. Fann fyrir 

einbeitingarskorti í vinnu.“ 

Alla hafði þetta að segja: 

„Erfitt að sameina ólík hlutverk. Lítill sveigjanleiki og mikið álag á sama tíma í vinnu 

og frístundum barna. Upplifði andlega og líkamlega þreytu í vinnunni.“ 

 

 Persónuleg vandamál 

 
Höfundur vildi fá svör við persónulegum vandamálum viðmælendanna. 

Viðmælendur mínir höfðu það sameiginlegt að mikið álag væri hjá þeim í vinnu  og 

streita í vinnu og í einkalífi.  

Agla hafði þetta að segja: 

„Heimilislífið erfitt. Fjölskyldan leitar mikið til mín með öll þau vandamál sem þau 

þurfa að glíma við í lífinu og ég hef gleymt sjálfum mér.“ 

Alla hafði þetta að segja. 

„Mikið álag og streita í vinnunni og einkalífi.“ 

 

 Minnisleysi 

 
Höfundur hafði áhuga að fá að vita hvort að viðmælendur hefðu glímt við minnisleysi. 

Streita hefur áhrif á heilastarfsemi okkar eins og minnisleysi,svefnörðugleika,kvíða og 

þunglyndi. Viðmælendur mínir fundu báðir fyrir minnisleysi í vinnu.  
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Agla hafði þetta að segja: 

„Ég var farin að skrifa allt niður sem kom upp á í vinnunni til að gleyma ekki því sem 

ég þurfti að gera.“ 

Alla hafði þetta að segja: 

„Fann fyrir minnisleysi áður en ég fór í kulnun.“ 

 

 Hreyfing 

 

Umræða um hreyfingu er þriðja þemað úr þemagreiningunni. Viðmælendur mínir 

sögðu hreyfingu vera hluta af bataferli þeirra eftir kulnun. Viðmælendur mínir lýstu því 

að hafa lítið sem ekkert hreyft sig í mörg ár áður en þeir brunnu út en í dag sé hreyfing 

stór þáttur í lífi þeirra.  

Einstaklingar sem hreyfa sig líður að jafnaði betur en þeir sem hreyfa sig ekki. 

Gott er að hvílast vel og stunda hreyfingu í hvaða formi sem er og rétt mataræði er 

nauðsynlegt. Ef ekki hugað að heilsunni er hætta á andlegri og líkamlegri vanheilsu. 

Rannsóknir síðustu áratuga eru samdóma í  því að hreyfing bætir líðan. Okkur er 

ætlað að hreyfa okkur. Sá sem stundar reglulega hreyfingu fær síður hjarta og 

æðasjúkdóma. Okkur er ætlað að hreyfa okkur, hreyfing hefur áhrif á flest líffæri og 

vefi líkamans og þau aðlaga sig að reglubundinni hreyfingu. Sá sem stundar 

reglubundna  hreyfingu dregur úr líkum á hjarta- og æðasjúkdómum.   

 Tvö undirþemu komu fram í þemanu Hreyfing. Markmið og sjálfsöryggi. Þó að 

undirþemun séu aðskilin hér þá tengjast þau öll á einhvern hátt. 

 

 Markmið 

 
Nauðsynlegt er að setja sér mælanleg markmið út frá tíðni og tíma. Nýta þarf 

hvert tækifæri til að standa upp hreyfa sig og ganga. Sífellt fleiri tileinka sér heilbrigðan 

lífsstíl. Hver og einn þarf að finna sinn farveg í hreyfingu hvort sem það er í 

líkamsræktarstöðum, ganga, synda eða hjóla . Höfundur vildi fá að vita hvort að 

viðmælendur væru búnar að setja sér markmið í lífinu. Báðir viðmælendur mínir hreyfa 

sig miklu meira en þeir gerðu og fara í ræktina hjóla eða ganga.  
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Agla hafði þetta að segja: 

„Í dag fer ég í ræktina á hverjum degi eða geng sem ég gerði ekki vegna þess að það 

hjálpar mér að ná bata.“  

Alla hafði þetta að segja: 

„Reyni að hreyfa mig reglulega en er ekki í föstum líkamsræktartímum. Reyni að hreyfa 

mig með því að ganga og hjóla þegar ég get.“ 

 

 Sjálfsöryggi 

 
Höfundur hafði áhuga að fá að vita hvort að viðmælendur væru með meira 

sjálfsöryggi í dag.  

Annar viðmælandi minn hafði  orð að því að  hafa grennst í þessu ferli sökum 

hreyfingarinnar og er nú ánægðari með útlit sitt. Einnig sá stuðningur sem hún hefur 

fengið frá Virk endurhæfingarsjóði hefur hjálpað mikið með hreyfinguna og hefur fyllt 

hana sjálfsöryggi. Seinni viðmælandi minn er í dag að hreyfa sig meira og tekur frá 

hvíldartíma og það hjálpar henni að takast á við daglegt líf.  

Agla hafði þetta að segja: 

„Eftir að ég fór að rækta sjálfan mig og fara í ræktina á hverjum degi eða ganga hef ég 

meira sjálfsöryggi að takast á við daglegt líf og fjölskyldu. Fékk stuðning frá ráðgjöfum 

mínum hjá Virk að hreyfa mig meira, hitta fólk og hvíla mig vel á milli. Fékk það ráð 

til að byrja með að hvíla mig á klukkutímafresti. Hef  fyllst sjálfsöryggi vegna aukinnar 

hreyfingar, því er hreyfingin er mér mikilvæg.Hef grennst í ferlinu og er ánægðari með 

útlit mitt.“ 

Alla hafði þetta að segja: 

„Eftir að ég fór að hugsa betur um sjálfan mig taka frá hvíldartíma hreyfa míg þá tekst 

mér betur að takast á við daglegt líf og fjölskyldu“ 
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 Umræður 

Í umræðukaflanum verður farið í helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær dregnar 

saman og settar í samhengi við fræðilega kaflann. Markmið rannsóknarinnar var að 

skoða hvort að samhengi væri á milli fræðanna og viðtalanna. Rannsóknarspurningin 

var: Hvaða þættir eru það sem geta haft áhrif á kulnun? Rannsóknin var unnin út frá 

rannsóknarspurningunni, með það í huga að skoða hvað er að valda kulnun. Í 

rannsókninni var aðal áhersla lögð á upplifun þátttakenda og frásagnir þeirra af þeim 

(Lichtman, 2012). Í viðtölunum var reynt að finna sem flesta þætti í einkalífinu og 

starfinu sem getur valdið kulnun. Viðtölin voru við tvo einstaklinga.  

Í umræðukaflanum verða þemun sem skrifað var um í niðurstöðum skoðuð og 

niðurstöður dregnar saman og skoðaðar í fræðilegu samhengi. 

 Álag 

Viðmælendur mínir voru sammála um að álag væri að aukast mikið í fyrirtækjum. 

Kröfurnar eru orðnar miklu meiri og fólk þarf að taka meiri verkefni að sér. 

Viðmælendur mínir vilja meyna að áreiti væri orðið meira bæði innan fyrirtækis og 

utan þess.  

Umhverfið er stærsti áhrifavaldur í streitu og álagi einstaklinga. Auk 

umhverfisþátta hefur innri streita og samansafn af þreytu og spennu mikil áhrif 

(Ingólfur Sveinsson, 1998).  

Á heimasíðu virk.is um álag og stress í starfi kemur fram að álag og stress sé 

meira áberandi í dag heldur en áður fyrr. Einnig kemur þar fram að álag og stress í starfi 

sé vegna þess að kröfurnar eru orðnar meiri á fólk í dag (Ingibjörg H. Jónsdóttir, 2017). 

Á mörgum vinnustöðum er mikið álag og veldur það vanlíðan og streitu hjá fólki. 

Streita er eitt af meginhugtökum sem tengjast kulnun og skerta starfsgetu. Margir kvarta 

yfir streitu vegna þess að álagið er mikið á vinnustað. Streita er huglægt fyrirbæri og 

erfitt að greina streitu fólks (Rosch, e.d.). 

Nýjar rannsóknir sýna að ef  stjórnun á vinnustað er óljós og  markmiðin  óljós 

og vinnulýsingar óljósar þá eru það  þeir þættir sem þarf að huga að til að efla heilsu á 

vinnustað til þess að koma í veg fyrir streitu hjá fólki á vinnustað. Rannsóknir á 

stjórnendum eru ofarlega. Konur eru almennt meira frá vinnu en karlar vegna álags og 

streitu. Lengi hefur verið skoðað hvað veldur því. Skoða þarf meira en einungis kyn. 
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Vinnustaðir sem eru með mælanlegt sálfræðilegt álag og verri vinnuskilyrði eru oft 

vinnustaðir þar sem konur eru í meginhluta og er þetta sennilega ein ástæðan fyrir því 

að konur þjást meira af streitutengdum einkennum (Ingibjörg. H. Jónsdóttir, 2011). 

Viðmælendur mínir töluðu um álagið væri mikið og þeir nefndu hættuna að þeir 

myndu brenna út og hætti störfum. Agla sagði að álagið væri alla daga. Alla var 

sammála að álagið væri mikið á vinnustað. Ef fólk er undir álagi í langan tíma þá kemur 

þreyta og fólk verður óánægt að geta ekki klárað vinnudaginn og verkefnin hlaðast upp. 

Agla talaði um að hún hefði örmagnast á lífinu sjálfu en vissulega væri vinnan stór 

partur af hennar kulnun.  

Rannsóknum í fyrirtækjum um kulnun í starfi er að fjölga á Íslandi. Það er 

vitundavakning um mikilvægi ástandsins. Stéttarfélagið VR hefur verið með 

fyrirferðarmikla auglýsingaherferð til að hjálpa starfsfólki á vinnumarkaði að þekkja 

einkennin og búa þannig til þekkingu starfsmanna um ástandið. Þannig verður starfsfólk 

meira ábyrgt fyrir því að vinna í sínum málum sjálf, en ekki treysta einungis á að 

fyrirtækið grípi inn í ef þess þarf (VR, e.d..a).  

 Streytuvaldur 

Viðmælendur mínir töluðu um að vinnan væri mikill streituvaldur einnig persónuleg 

vandamál. Agla talaði um að vinnan væri streita en mikið af hennar streitu væri komið 

vegna persónulegra vandamála. Tæki allt inn á sig og fjölskyldan leitaði mikið til 

hennar um sín vandamál. Agla notaði þá orku sem hún átti til að vera í vinnu og eftir 

lok vinnudags átti hún ekki meiri orku fyrir fjölskylduna. Alla var sammála Öglu með 

að vinnan væri streituvaldur.  

  Kröfur í samfélaginu eru orðnar óteljandi. Í umhverfi eru til margir 

streituvaldar. Bæði jákvæðir og neikvæðir. Þeir geta verið tengdir vinnu,  

fjölskyldu,vinum,veikindum,tómstundum og ef það stendur lengi yfir þá hefur það 

neikvæð áhrif á heilsuna.Þeir sem eru vinnusamir og duglegir eiga meiri hættu á að 

finna fyrir streitu. Til að koma í veg fyrir streitu er hvíldin best. Flestir keyra sig út því 

að þeir vilja standa sig í vinnunni og vilja standa sig með heimilið. Fólk þarf að passa 

sig að vera ekki alltaf í vinnunni. Þeir sem eru með síma frá vinnunni verða að passa 

sig að ná að kúpla sér frá þegar að vinnudegi líkur. Streita getur verið andleg og 

líkamleg. Andleg áhrif getur verið minnisleysi, neikvæðni, áhyggjur, einmannaleiki, 
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reiði og óhamingja. Líkamleg áhrif getur verið ófrjósemi, meltingartruflanir, 

blóðþrýstingsvandamál og húðvandamál (Helga María Guðmundsdóttir, 2019). 

 

  Hreyfing 

Viðmælendur mínir lýstu því að hafa lítið sem ekkert hreyft sig í mörg ár áður en þeir 

brunnu út en nú en í dag sé hreyfing stór þáttur í lífi þeirra. Agla talaði um að hún færi 

á öll námskeið sem hún gæti því að hún finnur að það hjálpar henni í bataferlinu. Alla 

hreyfir sig eins mikið og hún getur með því að ganga og hjóla. 

Þeir sem stunda reglulega hreyfingu geta dregið úr streitu. Hreyfing af öllu tagi 

hefur verið talin ein af hentugustu lausnunum (Dieserud o.fl., 2001).  

Þeir einstaklingar sem stunda reglulega hreyfingu líður að jafnaði mun betur en 

þeir sem hreyfa sig ekki (Ingibjörg H. Jónsdóttir, 2011).  

Góð hvíld og rétt mataræði auk líkamsþjálfunar er mikilvægur þáttur í andlegri 

líðan. Ef ekki hugað vel að heilsunni þá er hætta á andlegri og líkamlegri vanheilsu 

(Dieserud o.fl., 2001). 

Svefn er nauðsynlegur þáttur í heilbrigðum lífsháttum. Hefur áhrif á líðan og 

samskipti,ásamt því að hafa áhrif á starfshæfni og lífsgæði (Salbjörg Bjarnadóttir og 

Anna Björg Aradóttir, 2012).   

Of lítill svefn getur bitnað á heilsunni. Algeng orsök streitu er að einstaklingar 

vanrækir svefninn. Lítill svefn getur haft þau áhrif að einbeiting er lítil í vinnu yfir 

daginn. Líkamleg einkenni streitu geta  komið fram, svo sem vöðvaspenna, verkir, 

hjartsláttarónot, meltingartruflanir og hækkaður blóðþrýstingur sem síðan trufla svefn 

enn frekar (Ingólfur Sveinssonog Anna Björg Aradóttir, 2012). 

Viðmælendur mínir voru sammála um að það væri á þeirra ábyrgð að stunda 

hreyfingu fara í ræktina og fara á þau námskeið sem stæði til boða.  

Tilfinningagreind er mikilvæg fyrir starfsmanninn, að hann þekki sína 

styrkleika og veikleika og hafi sjálfsstjórn og sjálfsaga á eigin líðan. Rannsóknir hafa 

sýnt að einstaklingar sem hafa mikla tilfinningagreind eru heilbrigðari en aðrir á líkama 

og sál (Martins, Ramalho og Morin, 2010; Schutte, Malouff, Thorsteinsson, Bhullar og 

Rooke, 2007).  
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8 Lokaorð 

Nú þegar að búið er að taka saman helstu niðurstöður og kenningar um kulnun má segja 

að markmiði rannsóknarinnar hafi verið náð. Kenningarnar styðja niðurstöður 

reynslusögunnar og viðtalanna, hægt er að tengja þær allar við viðtölin.  

Styrkleikar rannsóknarinnar eru annars vegar að ekki hefur verið mikið rannsakað 

kulnun í starfi hjá einstaklingum á Íslandi.  

Veikleikar rannsóknarinnar eru annars vegar að einungis voru tekin tvö viðtöl við 

starfsmenn sem höfðu lent í kulnun, en gott hefði verið að fá fleiri sjónarmið til 

samanburðar. Það sem kom mér mest á óvart er hvað aðgengi að reynslusögum á netinu 

um kulnun er mikið. Frásagnir viðmælenda minna voru mjög ítarlegar og djúpar sem gáfu 

mjög góðar upplýsingar á fyrirbærinu kulnun. 

 Út frá VIRK endurhæfingarsjóði eru fjölmargar sögur um kulnun hjá 

einstaklingum.Það sem kom mér einnig á óvart er hvað viðmælendur mínir höfðu 

svipaða sögu að segja og reynslusagan sem var fengin af vef Virk endurhæfingarsjóði. 

Þar er einstaklingur sem fór í kulnun og var búin á því andlega og líkamlega og haldin 

ofþreyti og kvíða eins og viðmælendur mínir.  

Reynslusagan sem var tekin af vefsíðu VIRK sýnir að það er samhengi á milli 

viðmælenda minna og reynslusögunnar og fræðanna. Varðandi reynslusöguna þar var 

einstaklingur orðin mjög illa farin andlega og líkamlega haldin ofþreytu og kvíða og 

búin á því andlega og líkamlega. Búin að keyra sig áfram allt of lengi í vinnu. Hún hafði 

fundið fyrir mikilli þreytu en fór samt alltaf í vinnuna. Hún svaf mjög illa, vaknaði 

klukkan fjögur á nóttunni og gat ekki sofnað aftur, átti erfitt með að segja nei og tók að 

sér hvert verkefni á fætur öðru í vinnunni. Var fljót að bregðast við ef einhver var veikur 

eða þurfti hjálp. Átti stóra fjölskyldu. Hún vaknaði einn daginn og gat ekki farið framúr. 

Var algjörlega búin á því. Þá kom i ljós að hún var skólabókardæmi um kulnun 

(Halldóra Eyjólfsdóttir, 2016). 

Viðmælendur mínir voru mjög illa farnir andlega og líkamlega og haldnir 

ofþreytu og kvíða. Annar viðmælandi minn gat ekki farið fram úr einn daginn og var 

alveg búin á því. Báðir viðmælendur mínir sváfu mjög illa og áttu erfitt með að segja 

nei. Það sem viðmælendur mínir eiga sameiginlegt við reynslusöguna er að þær voru 
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allar með þreytu og vanlíðan, voru með kvíða og áttu í erfiðleikum með svefn. Gátu 

ekki sagt nei við verkefnum. Örmögnuðust á lífinu.  

Viðmælendur mínir telja að forvarnarstarf sé besta leiðin til að meðhöndla 

kulnun. Það væri hægt að lágmarka hættu á kulnun með opinni umræðu á ástandinu og 

fleiri úrræðum.  

Tillaga að rannsóknum væri að rannsaka hvort að starfsmenn með minni eða 

meiri starfsreynslu væru frekar að upplifa einkenni kulnunar eða örmögnun á lífinu 

sjálfu.Hægt væri að rannsaka út frá þjónandi forystu sem byggir á sjálfstæði starfsfólks, 

skýrari framtíðarsýn, ábyrgðarskyldu og hlustun og stuðningi stjórnenda hvort að það 

muni hjálpa einstaklingum í starfi að vera ánægðara í starfi og fara síður í kulnun. Hægt 

væri að rannsaka kulnun og skoða mun milli kynja og skoða hvort væri marktækur 

munur á milli kynja og hvers vegna.  

Rannsóknin er játandi vegna þess að það er samhengi milli viðmælenda minna og 

kenninganna um kulnun.  

Það er von rannsakanda að niðurstöður rannsóknarinnar veki athygli á kulnun 

og streitu í starfi og skaðlegum afleiðingum hennar á einstaklinga. Vitundarvakning 

hefur vissulega orðið á kulnun eins og sést á auglýsingarherferðum hjá Stéttarfélaginu 

VR og VIRK starfsendurhæfingarsjóði. 

Mín von er að það verði gerðar fleiri rannsóknir og að vinnustaðir fari að taka 

þetta málefni alvarlega til að koma í veg fyrir kulnun.  
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 Viðauki 

Spurningalisti fyrir viðtölin.  

1.  

• Segðu mér aðeins frá þér og þínum ferli 

• Aldur ertu með fjölskyldu? 

• Hvaða menntun hefur þú hefur þú sótt námskeið? 

• Ertu í fullu starfi eða hlutastarfi 

• Hafðir þú reynslu af stjórnunarstörfum áður en þú byrjaðir í þessu starfi? 

• Hver er starfsaldur þinn hjá fyrirtækinu? 

 

2.  

• Hefur þú fundið fyrir kulnun í vinnunni? 

• Hefur þú fundið fyrir streitu í vinnu og hefur hún staðið yfir lengi? 

• Hefur þú fundið fyrir andlegri örmögnun vegna vinnunnar eða fyrir utan 

vinnuna? 

• Hefur þú fundið fyrir slappleika og vanlíðan og hefur þú leitað aðstoðar vegna 

þess? 

• Hefur þú fundið fyrir einbeitingarskorti í vinnu? 

• Er álag og streita ástæða kulnunar? 

• Hefur þú fundið fyrir minnisleysi í vinnu? 

• Hefur þú leitað þér aðstoðar eða lækninga út af kulnun? 

 

3.  

• Uppyfir þú andlega og líkamlega þreyti í vinnunni? 

• Er starfið þitt mikill streituvaldur frá viðskiptavinum og ef svo hefur þú leitað 

þér úrlausnar til að líða betur í starfi? 

• Hefur þú orku til að sinna fjölskyldu og áhugamálum eftir vinnu? 

• Ertu þreytt allan daginn í vinnunni eða hluta úr degi? 

• Áttu erfitt að segja nei við verkefnum? 

• Er svefninn í lagi hjá þér að ertu að vakna oft yfir nóttina? 

• Hreyfir þú þig oft í viku? 


