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Útdráttur 

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli vinnuumhverfis og kulnunar. Allt bendir til þess að 

tilfellum kulnunar fari fjölgandi og aðsókn í starfsendurhæfingu er stöðugt að aukast. Það eru 

því skýr merki um að þörf sé á fyrirbyggjandi aðgerðum á vinnustað til að sporna við þessari 

þróun.  

 Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í hvernig stjórnendur og starfsmenn upplifa 

aðdraganda kulnunar. Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð og tekin voru viðtöl við sex 

stjórnendur og sex starfsmenn. Markmiðið var að finna samhljóm eða misræmi hjá þessum 

hópum sem gæti gefið innsýn í upplifun þeirra af aðdraganda kulnunar og hugsanlega koma 

auga á helstu fyrirboða kulnunar í starfi.  

 Niðurstöðurnar sýna að stjórnendur og stafsmenn hafa ólíka upplifun af aðdraganda 

kulnunar. Í ljós kom að þörf er á vitundarvakningu um kulnun og viðhorfsbreytingu á hvað 

teljist vera dugnaður í íslenskri fyrirtækjamenningu. Mikilvægt er að stjórnendur hafi svigrúm 

og úrræði til að sinna undirmönnum sínum, sér í lagi þegar breytingar eiga sér stað í fyrirtækinu. 

Höfundur telur að rannsóknin sýni að kulnun starfsmanna sé samspil margra þátta. Einnig telur 

höfundur að rannsóknin varpi ljósi á óöryggi stjórnenda og starfsmanna gagnvart heilkenninu 

kulnun þar sem ekki virðist vera ljóst hver beri ábyrgð á jafnvægi milli vinnu og einkalífs á 

vinnustaðnum. Skipulagheildir hafa því hag af því að stuðla að fyrirtækjamenningu sem byggir 

á gagnkvæmu trausti stjórnenda og starfsmanna. Höfundur vonar að hagnýtt gildi 

rannsóknarinnar sé að veita betri innsýn í fyrirtækjamenningu á Íslandi.  

  



 

 
 

Abstract 

Prior research has established a link between the work environment and burnout. Burnout is on 

the rise and demand for work rehabilitation is steadily increasing. There are therefore clear 

signs that preventive measures are needed in the workplace to counter this trend.  

The aim of this study was to gain insight into how managers and employees experience the 

prelude to burnout. A qualitative research method was used, and six managers and six 

employees interviewed. The aim was to find harmony or discrepancies between these groups 

that could give insight into their experiences of the prelude to burnout and possibly spot the 

main prognostic factors of burnout at work.  

The results show that managers and staff have different experiences in the lead-up to burnout. 

The findings show that awareness of burnout is needed, and Icelandic organizational culture 

could use a change in attitude towards what defines the ideal hard worker. It is important that 

managers are given the resources to provide support to their subordinates, especially during 

changes in the company. The author believes that the study shows that employee cooling is a 

confluence of many factors. The author also believes that the study highlights the uncertainty 

of managers and employees towards the burnout syndrome as it does not appear to be clear 

who is responsible for the work life balance in the workplace.  

Organizations therefore benefit from building and nurturing a corporate culture based on the 

mutual trust of managers and employees. The author hopes the practical value of this study is 

to provide better insight into Icelandic organizational culture.  



 

 
 

Formáli 

Rannsóknarverkefni þetta er 30 eininga lokaverkefni til MS prófs í forystu og stjórnun við 

viðskiptadeild Háskólans á Bifröst. Tilgangur rannsóknarinnar er að öðlast aukinn skilning á 

upplifun stjórnenda og starfsmanna á aðdraganda kulnunar.  

 Vil ég þakka leiðbeinanda mínum Þóru Þorgeirsdóttur, lektor við viðskiptadeild 

Háskólans á Bifröst fyrir faglegar leiðbeiningar, stuðning og hvatningu við framkvæmd 

rannsóknarinnar og vinnslu verkefnisins. Sérstakar þakkir fá viðmælendur mínir fyrir að gefa 

sér tíma til að deila með mér dýrmætri reynslu sinni á opinn og einlægan hátt. Ykkur verð ég 

ævinlega þakklát.  

 Þá vil ég þakka móður minni Maríu Sveinsdóttur fyrir yfirlestur á verkefninu og fyrir 

alla aðstoðina með börnin mín. Fjölskyldu minni vil ég þakka allan stuðninginn, manninum 

mínum honum Grétari Má fyrir hvatningu í náminu, og sérstaklega vil ég þakka börnunum 

mínum Aroni Degi Grétarssyni og Margréti Maríu Grétarsdóttur fyrir endalausa þolinmæði og 

tillitssemi þegar tíminn var af skornum skammti og námið fékk forgang.  

 Helena Bjarndís samnemandi og vinkona fær sérstakar þakkir fyrir samfylgdina í 

gegnum námið, án hennar stuðnings hefðu hindranirnar virst miklu hærri. Síðast en ekki síst 

vil ég þakka samstarfsfélögum mínum fyrir hvatningu og tillitssemi.  

 Það er von mín að rannsóknin hafi hagnýtt gildi í þágu andlegrar heilsu á vinnustöðum. 
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1 Inngangur 

Hugtakið kulnun (e. burnout) kemur fyrst fram á sjónarsviðið sem félagslegt vandamál á 

áttunda áratug síðustu aldar. Það var sálfræðingurinn Herbert Freudenberger sem fyrst kynnir 

hugtakið til leiks og gefur því nafn. Það fékk um leið mikla athygli og var fyrirbærinu sýndur 

mikill áhugi. Hugtakið var notað frekar frjálslega framan af og þær greinar sem skrifaðar voru 

um kulnun á þeim tíma einkenndust meira af tillögum og kenningum um hvað veldur kulnun 

án þess að þær væru byggðar á vísindalegum gögnum (Shaufeli o.fl., 2017). Þrátt fyrir að til að 

byrja með hafi ekki verið litið á kulnun sem alvarlegt vísindalegt umfjöllunarefni hóf 

Freudenberger, ásamt sálfræðingnum Christina Maslach, að fjalla um hugtakið á fræðilegum 

grundvelli. Maslach hefur í gegnum tíðina verið einn helsti brautryðjandi þegar kemur að 

rannsóknum á starfstengdri kulnun. Rannsóknir hennar eiga mikilvægan þátt í þeirri 

vitundarvakningu sem hefur átt sér stað um að kulnun sé stærra vandamál en stöku viðkvæmir 

einstaklingar sem flosna upp úr vinnu sökum sálfræðilegra vandamála (Shaufeli o.fl., 2017). 

Kulnun er skilgreind sem langtímaástand sem talið er tilkomið vegna viðvarandi 

atvinnutengdrar streitu. Einkenni kulnunar samanstanda meðal annars af tilfinningalegri 

örmögnun og að einstaklingar aftengjast starfi sínu með þeim afleiðingum að þeir upplifa oft 

bölsýni og ákveðið tilgangsleysi í starfi (Maslach, 2003). En það er ekki alltaf auðvelt að greina 

kulnun þar sem kulnunarástand þróast yfir langan tíma, jafnvel í skrefum og þar af leiðandi er 

oft erfitt að gera sér grein fyrir tilvist þess. Rétt eins og þeir sem umgangast barn daglega taka 

ekki eftir vexti barnsins (Golembiewski o.fl.,1983). 

 Leitin að jafnvægi milli vinnu og einkalífs (e. work-life balance) hefur staðið yfir í 

áratugi. Það er að finna jafnvægið á milli launaðs starfs og þátta eins og fjölskyldulífs, 

skemmtunar og annarra áhugamála einstaklingsins (Greenhaus o.fl., 2003). Það sama á við um 

umræðuna um kulnun og hver beri ábyrgð á ástandinu. Sú skoðun virðist hafa verið ríkjandi í 

gegnum tíðina að kulnun sé afleiðing ójafnvægis milli vinnu og einkalífs og því sé þetta meira 

vandamál einstaklingsins en vinnustaðarins (Moss, 2021). Alþjóðaheilbrigðistofnunin 

(e.WHO) skilgreindi árið 2019 kulnun sem starfstengt fyrirbæri sem væri afleiðing viðvarandi 

starfstengdar streitu sem ekki hefur tekist að sporna við (World Health Organization, 2019). 

Það að Alþjóðaheilbrigðistofnunin skilgreini kulnun sem atvinnutengt fyrirbæri er stórt skref í 

umræðunni um kulnun. Nú þurfa skipulagsheildir að taka eftir og standa vörð um andlega 

heilsu starfsmanna sinna alveg eins og þeir hafa þurft að gera síðastliðin ár um líkamlega heilsu 
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starfsmanna sinna. Andrúmsloft á vinnustað sem er skaðlegt andlegri heilsu er alveg jafn 

óboðlegt starfsmönnum og húsnæði með myglu.  

 Allt bendir til þess að tilfellum kulnunar fari fjölgandi. Aðsókn í starfsendurhæfingu og 

útgjöld sjúkrasjóða stéttarfélaga eru stöðugt að aukast ásamt því að örorkuþegum fjölgar. Það 

eru því skýr merki um að þörf sé á fyrirbyggjandi aðgerðum til þess að sporna við þessari þróun 

(VelVirk, e.d.). Hér á landi hefur VIRK starfsendurhæfingarsjóður verið í fararbroddi þegar 

kemur að fræðslu og forvörnum til að sporna við brotthvarfi af vinnumarkaði vegna 

heilsubrests. Tilgangur þjónustu VIRK er að stuðla að eflingu starfsgetu einstaklinga með 

heilsubrest sem hefur leitt til skertrar atvinnuþátttöku, en það er gert með marvissri ráðgjöf og 

þjónustu á sviði endurhæfingar. Frá árinu 2012 hefur fjöldi nýrra einstaklinga sem þiggja 

aðstoð VIRK nær tvöfaldast og hafa þeir aldrei verið fleiri en árið 2020 þá voru nýir 

skjólstæðingar endurhæfingarsjóðsins 2331. Á árinu 2020 voru 67% þeirra sem voru í 

eftirfylgni hjá VIRK konur (VIRK, 2021). Þessar tölur um ójafnvægi í kynjahlutföllum 

endurspeglast í niðurstöðum könnunar Vörðu, rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins, sem 

leiddi í ljós að fjórðungur kvenna á vinnumarkaði býr við slæma andlega heilsu en það er 

töluvert hærra hlutfall en mælist hjá körlum (Margrét Einarsdóttir, Kristín Heba Gísladóttir og 

Kolbeinn Hólmar Stefánsson, 2021). Samkvæmt Svandísi Nínu Jónsdóttur (2021) er það 

áhyggjuefni að geðraskanir vegi hlutfallslega þyngst þegar kemur að fyrstu orsök örorku og 

hefur verið svo frá árinu 2000. Það er því augljóst að andleg heilsa hefur ótvíræð áhrif á 

atvinnuþátttöku þjóðarinnar.  

1.1 Rannsóknarspurning  

Markmið þessarar rannsóknar er að fá innsýn í hvernig stjórnendur og starfsmenn upplifa 

aðdraganda kulnunar með það að markmiði að koma auga á helstu fyrirboða kulnunar. 

Höfundur vonar að rannsóknin hafi hagnýtt gildi og að niðurstöðurnar gefi vísbendingu um 

hvaða fyrirboðar séu til staðar sem geti bent til vanlíðanar starfsmanna. Það er ósk höfundar að 

niðurstöðurnar færi okkur örlítið nær því að skilja hvernig bæði stjórnendur og starfsmenn geti 

fyrirbyggt að starfsmaður þurfi að fara í veikindaleyfi vegna kulnunar og mögulega komi ekki 

aftur til starfa. 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Verkefnið er uppbyggt þannig að því er skipt í fimm kafla. Í upphafi er inngangur þar sem 

bakgrunnur rannsóknarinnar er kynntur og gerð er grein fyrir viðfangsefninu ásamt því að 
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rannsóknarspurning er sett fram. Í öðrum kafla verður fræðileg umfjöllun um helstu þætti sem 

hafa áhrif á líðan einstaklinga í starfi og hugtakinu kulnun gerð góð skil . Gerð verður grein 

fyrir mikilvægi fyrirtækjamenningar. Einnig verður skoðað hvað fyrri rannsóknir um 

viðfangsefnið hafa leitt í ljós. Í þriðja kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem rannsóknin 

byggir á og helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar í fjórða kafla. Þær verða svo ræddar í 

fræðilegu samhengi í fimmta kafla. Niðurstöður rannsakanda verða að lokum teknar saman í 

lokaorðum. Ritgerðinni fylgir heimildaskrá og viðeigandi viðaukar.   
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2 Fræðileg umfjöllun og fyrri rannsóknir 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir fræðilega hluta rannsóknarinnar. Skiptist kaflinn um 

fræðilega umfjöllun og fyrri rannsóknir í fjóra undirkafla. Fyrst verður fjallað um þá þætti sem 

hafa áhrif á líðan í starfi. Því næst verður jafnvægi milli vinnu og einkalífs gerð góð skil og í 

kjölfarið farið yfir streitu. Að lokum verður fjallað um kulnun og afleiðingar hennar. 

2.1 Líðan í starfi 

Ef marka má fræðin virðast sérfræðingar vera sammála um tvo þætti, annars vegar að helgun 

(e. engagement) starfsmanna, heilsa þeirra og vellíðan í starfi sé lykillinn að velgengni 

skipulagsheilda og hins vegar að hvernig komið er fram við starfsmenn sé afgerandi þáttur í að 

stuðla að helgun, heilsu og vellíðan starfsmanna í starfi (Armstrong og Taylor, 2020). Talið er 

að helgun starfsmanna sé það sem kemst næst andstæðu við kulnun. Starfsmenn sem eru 

helgaðir starfinu eru orkumiklir, hafa áhuga á starfinu og eru skilvirkir. Þetta er andstæðan við 

þrjár helstu víddir kulnunar og þannig má líta svo á að kulnun sé tæring á orku, áhuga og 

skilvirkni (Maslach og Leiter, 2000). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt annars vegar tengsl á 

milli helgunar starfsmanna og frammistöðu þeirra og hins vegar almennrar vellíðan þeirra 

(Bakker og Bal, 2010: Schaufeli og Bakker, 2004). Skynjun starfsmanna á mikilvægi starfs 

síns og hvort þeir upplifi að stjórnun og skipulag vinnustaðarins sé í lagi hefur áhrif á vellíðan 

þeirra. Þá eru einnig tengsl á milli almennrar vellíðanar einstaklinga og hversu ánægðir þeir 

eru í starfi (Utriainen og Kyngäs, 2011).  

2.1.1 Starfsánægja 

Starfsánægja tengist bæði starfinu sjálfu og starfsumhverfinu og mótar hún viðhorf starfsmanna 

til starfsins og hefur áhrif á hegðun í starfi. Með aukinni starfsánægju eykst vellíðan 

starfsmanna, fjarvistum fækkar, afköst aukast og starfsmannavelta minnkar sem hefur jákvæð 

áhrif á skipulagsheildina (Hlín Kristbergsdóttir o.fl., 2008). Rannsóknir hafa leitt í ljós að 

upplifi starfsmenn stuðning frá fyrirtækinu (e. organisational support), það er að segja að 

fyrirtækið komi fram við þá af virðingu og sýni þeim að þeir séu metnir að verðleikum, þá eru 

þeir líklegri til að gera markmið fyrirtækisins að sínum eigin og eru duglegri að halda á lofti 

gildum þess en stafsmenn sem upplifa lítinn stuðning (Eisenberger o.fl., 2001). Þeir starfsmenn 

sem upplifa vanlíðan á vinnustað eru líklegri til að sinna starfinu verr, fjarvistir aukast og 

auknar líkur eru á að þeir sýni óæskilega hegðun á vinnustaðnum (Hjördís Sigursteinsdóttir, 

2020). Rannsókn Hjördísar Sigursteinsdóttur (2020) sýndi fram á að ánægðustu starfsmennirnir 
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voru þeir sem voru mest helgaðir starfi sínu. Rannsókn Lyons, Duxbury og Higgins (2006) á 

almennum gildum, starfstengdum gildum og helgun í starfi 546 starfsmanna, sem störfuðu bæði 

í einkafyrirtækjum og opinberum fyrirtækjum, leiddi í ljós að einstaklingar velja sér vinnustað 

eftir væntingum um hvatningu og hlunnindi. Munur var á starfsmönnum einkageirans og 

opinbera geirans þegar kom að hlunnindum og lögðu starfmenn einkageirans meiri áherslu á 

hlunnindi en þeir sem störfuðu í opinbera geiranum sem aftur á móti lögðu meiri áherslu á að 

fá tækifæri til að gefa eitthvað af sér til samfélagsins (Lyons o.fl., 2006). 

2.1.2 Sálfræðilegi samningurinn 

Sálfræðilegi samningurinn (e. psychological contract) er huglægur og þróast á milli 

starfsmanna og yfirmanna. Samningurinn felur í sér þær væntingar sem starfsmenn hafa 

gagnvart starfinu og það sem þeir telja að sanngjarnt sé að þeir fái í staðinn. Sálfræðilegi 

samningurinn hefur áhrif á skuldbindingu starfsmanna til fyrirtækisins ásamt starfsánægju og 

því ber að taka hann alvarlega en þar sem samningurinn er huglægur geta einstaklingar í sama 

ferlinu túlkað hann á mismunandi hátt. (Armstrong og Taylor, 2020). Traust yfirmanna, góðar 

vinnuaðstæður og starfsöryggi eru þættir sem skipta starfsmanninn máli varðandi sálfræðilega 

samninginn. Einnig er mikilvægt að fá tækifæri til að taka þátt, þróast í starfi og auka hæfni. 

Hvað vinnuveitandann varðar skiptir hæfni starfsmannsins máli og að hann skili ákveðnu 

vinnuframlagi. Jafnframt skiptir máli að starfsmaðurinn sýni starfinu tryggð og hollustu 

(Armstrong og Taylor, 2020; Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2007).  

 Þegar kemur að samskiptum milli starfsmanna og yfirmanna er mikilvægt að þau séu 

skýr og að starfsmenn viti til hvers er ætlast af þeim. Misskilningur og óskýr samskipti geta 

leitt til óánægju og streitu sem síðan leiðir til verri frammistöðu starfsmanns og getur mögulega 

leitt til starfsloka (Armstrong og Taylor, 2020). Þegar annar aðilinn skynjar að hinn sé ekki að 

standa við gefin loforð verður rof á sálfræðilega samningnum. Til þess að fyrirbyggja að það 

gerist er mikilvægt að við ráðningu séu gefnar réttar upplýsingar sem hægt er að standa við. 

Sýnt hefur verið fram á að ein helsta ástæða þess að fólk segir upp starfi innan hálfs árs er rof 

á sálfræðilega samningnum (Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2007). 

Fyrirtæki geta komið í veg fyrir rof á sálfræðilega samningnum með því að veita góða þjálfun 

og með sanngjörnu umbunarkerfi þar sem starfsmönnum er ekki mismunað. Mikilvægt er að 

veita starfsmönnum endurgjöf og að þeir upplifi að þeir búi við starfsöryggi ásamt því að 

kröfurnar gagnvart þeim séu í takt við það sem rætt var um í starfsviðtalinu eða kemur fram í 

starfslýsingunni. Þetta kallar á að yfirmenn þurfa að ræða reglulega við starfsmenn sína og 



 

6 
 

greina væntingar þeirra. Þá er einnig mikilvægt að koma vel fram við starfsmenn, treysta á 

samstöðu og teymisvinnu í stað þess að stjórna með þvingunum (Armstrong og Taylor, 2020: 

Schein, 2004). 

2.1.3 Hvatning 

Rekja má leitina að því hvað hvetur fólk áfram alveg aftur til grísku heimspekinganna 

(Armstrong, 2020). Hvatningu má skilgreina sem allar þær breytur bæði í innra og ytra 

umhverfi okkar sem hefur áhrif á löngun einstaklingsins til að sýna af sér tiltekna hegðun. Innri 

hvatar eiga sér uppruna hjá einstaklingum sjálfum, hann hefur einhvern æðri tilgang til að vinna 

verkið án þess að því fylgi einhver sérstök umbun eða refsing. Ytri hvatar eiga sér uppruna í 

ytri þáttum eins og verðlaunum eða umbun. Einstaklingurinn vinnur þá verkið með þær 

væntingar að hann fái umbun fyrir eða jafnvel vegna þess að hann óttast að verða refsað ef 

hann gerir það ekki (Landy og Conte, 2018).  

 Samkvæmt væntingakenningu Victor Vroom (e. Valence, Instrumentality, Expectancy 

Theory) velja einstaklingar meðvitað valkosti með það að markmiði að auka vellíðan eða 

lágmarka sársauka. Einstaklingar velja sér ákveðna hegðun eftir því hversu mikill hvati er á 

bak við hegðunina. Vroom leggur áherslu á skynjun (e. perception), það er að segja að hvatning 

einstaklingsins ákvarðist að því hvernig hann skynjar sambandið milli vinnuframlags og 

umbunar (Landy og Conte, 2018). Þannig eru þetta tengsl á milli verðmæti umbunar (e. 

valance), væntinga (e. expectancy) og frammistöðu eða tilstuðlan (e. instrumentality). 

Einstaklingurinn metur hvort hann hafi getu til að standa sig vel og hvort hann álíti að fyrir 

góða frammistöðu fáist einhver umbun. Þá skiptir máli að umbunin sé talin eftirsóknarverð af 

starfsmanninum. Þessi kenning er betur til þess fallin að sjá fyrir hegðun einstakra starfsmanna 

með tilliti til tengingu umbunar við frammistöðu heldur en að bera saman mismunandi 

einstaklinga þar sem hún byggir á skynjun einstaklinga (Landy og Conte, 2018).  

Rannsóknir hafa þó sýnt að heilt yfir eru það mjög svipaðir þættir sem starfsmenn 

upplifa sem hvetjandi og þar af leiðandi drífa þá áfram í starfi. Í rannsókn sem gerð var hér á 

landi árið 2010 kom fram að tækifæri til að vinna að áhugaverðum verkefnum og að sjá árangur 

í starfi ásamt því að vinna starfsmannsins væri vel metin var efst á blaði hjá þátttakendum 

rannsóknarinnar. Áhugavert er að það að fá góð laun var frekar neðarlega á blaði, mikilvægara 

þótti að þróast í starfi, auka eigin færni og að samstarfsfólk væri þægilegt (Arndís 

Vilhjálmsdóttir, 2010). Fyrirtæki hafa því samkvæmt þessu hag af því að bjóða upp á áhugaverð 

verkefni og gefa starfsmönnum sínum jákvæða endurgjöf þegar við á og stuðla að því að 



 

7 
 

starfsmaðurinn auki þekkingu sína og færni. Þessu getur stjórnandi framfylgt með því til dæmis 

að sýna starfsmönnum áhuga, fylgjast með hvernig gangi hjá þeim og hjálpa þeim að sigrast á 

áskorunum með því að bjóða þeim stuðning. Mikilvægt er að hafa starfsmanninn með í ráðum 

þegar kemur að starfsfyrirkomulagi hans. Þannig sýnir stjórnandinn að honum er annt um 

starfsmanninn og það getur aukið starfshvata og framleiðni starfsmannsins og aukið 

starfsánægju (McGregor og Doshi, 2020). 

2.1.4 Fyrirtækjamenning 

Hugtakið fyrirtækjamenning hefur verið notað í auknum mæli síðastliðin ár. Segja má að með 

fyrirtækjamenningu sé átt við „andann“ í skipulagsheildinni en á víðtækari hátt en hugtakið 

„starfsandi“ sem flestir þekkja og tengja við stemmningu á vinnustað. Fyrirtækjamenning getur 

verið allt frá því að vera hvernig fólk talar saman eða klæðir sig og hvernig óformleg og formleg 

samskipti fara fram í fyrirtækinu og upp í hvernig öryggismálum er háttað á vinnustað 

(Armstrong og Taylor, 2020). Þetta eru einnig þær venjur starfsmanna skipulagsheildarinnar 

sem hafa ekki endilega verið skrifaðar niður á blað, og Herb Kelleher forstjóri Southwest 

Airlines lýsir fyrirtækjamenningu sem því sem starfsmenn gera þegar enginn er að fylgjast með 

þeim. Fyrirtækjamenningin mótar þannig hvernig starfsmenn gera hlutina og leggur línurnar 

um það sem þykir eðlilegt (Armstrong og Taylor, 2020).  

Ásamt því að verða fyrir áhrifum frá bæði innra og ytra umhverfi þróast helstu gildi og venjur 

fyrirtækjamenningar í gegnum 

leiðtogastíl skipulagsheildarinnar og út 

frá nauðsyn þess að viðhalda 

árangursríku samstarfi milli 

samstarfsaðila. Einnig verða oft erfiðar 

aðstæður að mikilvægum lærdómi um 

hvaða hegðun er æskileg og hvað 

hegðun er óæskileg innan 

skipulagsheildarinnar (Armstrong og 

Taylor, 2020). Samkvæmt Schein 

(2004) er hægt að skipta 

fyrirtækjamenningu í þrjú þrep (sjá mynd 1). Áþreifanleg tákn (e. artifacts), viðtekin gildi (e. 

espoused values) og grundavallar undirliggjandi hugmyndir (e. basic underlying assuptions) 

þar sem áþreifanlegu táknin eru það sem hægt er að finna og sjá þegar komið er inn í 

Mynd 1 Þrjú þrep fyrirtækjamenningar (Schein, 2004) 
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skipulagsheild (Schein, 2004). Þetta getur til dæmis verið sýnilegt skipulag, talsmáti, 

klæðaburður og jafnvel hönnun rýmisins og andrúmsloft á vinnustaðnum. Áþreifanlegu táknin 

eru mjög mikilvæg þar sem þau eru sýnileg og auðvelda starfsmönnum að verða hluti af 

teyminu . Þannig er einkennisfatnaður hluti af áþreifanlegum táknum en einnig ýmislegt sem 

getur tekið aðeins lengri tíma að átta sig á eins og hvernig brandarar þykja fyndnir og 

ásættanlegir í hópnum. Schein telur að áþreifanlegu táknin hafi minni áhrif á heildarútkomuna 

en hin tvö þrepin. Viðteknu gildin vísa til sannfæringar einstaklinga innan 

skipulagsheildarinnar (Armstrong og Taylor, 2020: Schein, 2004). Þar er ekki átt við það sem 

er nú þegar heldur það sem einstaklingum finnst að ætti að vera. Þegar teymi innan 

skipulagsheildarinnar fær í hendur nýtt verkefni koma þessar skoðanir í ljós þegar teymið hefst 

handa við að finna lausn á verkefninu. Þeir sem hafa nægan sannfæringarkraft til að koma 

sínum gildum að fá aukið vægi hjá teyminu. Ef útkoman er jákvæð er líklegt að með tímanum 

fái þeir aukinn trúverðugleika og smátt og smátt verði litið á þá sem leiðtoga (Armstrong og 

Taylor, 2020). Dæmi má taka um stjórnanda í litlu fyrirtæki þar sem sölutölur fara dvínandi. 

Stjórnandinn telur að lausnin sé að auglýsa meira og stingur upp á því við teymið. Þegar það 

svo reynist farsæl lausn upplifa aðrir í skipulagsheildinni að það að auglýsa sé jákvætt og sú 

sannfæring verður hluti af þeirra viðteknu gildum. Að því gefnu að árangurinn af því að auglýsa 

sé jákvæður verður þetta smátt og smátt hluti af grundavallar undirliggjandi hugmyndum 

(Schein, 2004). Þannig að það sem byrjaði sem hugboð eða tilraun verður að staðreynd í huga 

einstaklingsins. Þegar grundvallar undirliggjandi hugmynd nær að festa rætur í skipulagsheild 

verður nær óhugsandi fyrir meðlimi skipulagsheildarinnar að bregðast við á annan hátt. Það eru 

þessar grundavallar undirliggjandi hugmyndir sem erfiðast er að breyta í fyrirtækjamenningu. 

Það getur haft í för með sér mikla vanlíðan fyrir einstaklinga að breyta grundavallar 

undirliggjandi hugmyndum sínum þar sem það setur úr jafnvægi þau hugrænu tengsl sem 

einstaklingar hafa myndað og hefur áhrif á félagslega upplifun einstaklingsins. Mannshugurinn 

þarf hugrænt jafnvægi (e. cognitive stability) og því fylgir mikill kvíði þegar grundvallar 

undirliggjandi hugmyndir eru véfengdar. Í þessum aðstæðum kjósa einstaklingar oft að 

heimfæra aðstæður þannig að þær séu í samræmi við það sem þeir trúa og afmynda, afneita, 

eða rangfæra það sem fer fram í kringum þá í þessum tilgangi (Schein, 2004). 

 Skipulagheildir leggja upp með að hafa áhrif á fyrirtækjamenninguna enda hafa þær 

hag af því að fyrirtækjamenningin sé í samræmi við það sem skipulagsheildin stendur fyrir. 

Erfitt er að fullyrða um hvort einhver fyrirtækjamenning er betri en önnur því meginatriðið er 
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að hún sé viðeigandi fyrir þarfir og aðstæður skipulagsheildarinnar og stuðli að betri 

frammistöðu frekar en að standa í vegi fyrir velgengni (Armstrong og Taylor, 2020). 

2.2 Jafnvægi vinnu og einkalífs  

Atvinnuþátttaka Íslendinga hefur síðustu ár verið sögulega há í samanburði við önnur OECD 

ríki og mælist hún mikil hjá báðum kynjum, óháð aldurshópum (Alþýðusamband Íslands, 

2021). Viðhorf Íslendinga til vinnunnar hefur verið jákvætt ef það er borið saman við aðrar 

þjóðir, einnig er umfang vinnu meira á Íslandi mælt í vinnustundum. Hugsanlegt er að vinnan 

hafi því víðtækari áhrif á sjálfsmynd og líðan Íslendinga en margra annarra þjóða (Kolbeinn 

Stefánsson, 2012). Vinnustaður nútímans heldur áfram að vera arfleið fortíðarinnar. Erfitt er 

að breyta viðhorfi einstaklinga og skipulagsheilda gagnvart samþykktum félagslegum 

hlutverkum. Tillögur til að endurskilgreina vinnu geta verið verulega óþægilegar fyrir þá 

einstaklinga sem búa yfir sjálfsímynd sem mótuð er af gömlum gildum. Enn í dag er 

fyrirmyndarstarfsmaður alltof oft skilgreindur sem einhver sem er alltaf til taks (Williams o.fl., 

2016). Jafnframt hefur vinnuumhverfið tekið miklum breytingum síðustu ár, ekki síst með 

tilkomu aukinnar tækni þar sem starfsmenn eru sífellt tengdir við vinnuna (McDowall og 

Kinman, 2017). Síðustu áratugi hafa verið gerðar ógrynni rannsókna á tengslum milli vinnu og 

einkalífs. Fyrstu rannsóknir á sviði jafnvægis á milli vinnu og einkalífs einblíndu nánast 

eingöngu á hversu neikvætt væri að skörun væri á milli þessa tveggja þátta (Williams o.fl., 

2016). Þannig má segja að vinnu og einkalífi hafi mjög snemma verið stillt upp sem andstæðum 

og áhersla lögð á að á milli vinnu og einkalífs og einkalífs og vinnu væri óumflýjanlega 

togstreita. 

2.2.1 Hlutverkakenningin (e. role theory) 

Algengt er að rannsóknir á jafnvægi milli vinnu og einkalífs séu unnar út frá hlutverkakenningu 

félagssálfræðinnar sem byggir að stórum hluta á skorts tilgátu (e. scarcity hypothesis) Goode 

(1960) um að tími og orka séu af skornum skammti. Hlutverkakenningin fjallar um að 

einstaklingar hafi mismunandi hlutverk í lífinu og að hegðun þeirra fylgi ákveðnu mynstri sem 

hægt er að sjá fyrir. Umhverfið skýrir hegðunina eða hlutverk einstaklingsins með því að ganga 

út frá því að í vissum félagslegum aðstæðum hafi einstaklingurinn ákveðna stöðu (e. position) 

innan skilgreinds samfélagshóps og hann ásamt öðrum hafi ákveðnar hugmyndir um hvaða 

hegðun sé ásættanleg í aðstæðunum (Sieber, 1974). Hlutverkakenningin skoðar einnig hvernig 

einstaklingar mynda sér skoðun á getu og persónuleika annarra úr frá hlutverki þeirra 

(Rosenthal og Jacobson, 1968). Stanford fangelsistilraunin (e. Stanford Prison Experiment) 
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sem leidd var af Zimbardo (1973) og rannsóknarteymi hans var hönnuð til að rannsaka áhrif 

félagslegra aðstæðna á fyrirsjáanlega hegðun einstaklinga með því að notast við hlutverkaleik. 

Tilraunin fólst í því að háskólanemum, sem gengið hafði verið úr skugga um að væru andlega 

og líkamlega heilbrigðir, var úthlutað á tilviljunarkenndan hátt hlutverkum í sviðsettum 

hlutverkaleik sem átti að líkja eftir aðstæðum í fangelsi. Hlutverkin voru annaðhvort fangi eða 

fangavöður. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að heilbrigðir einstaklingar í hlutverki 

fanga urðu fyrir það miklu andlegu álagi að sumir hverjir héldu ekki út nema í fáeina daga í 

þessum aðstæðum. Meirihluti „fanganna“ upplifðu algjört bjargarleysi og var eins og slökkt 

hefði verið á þeim, þeir sýnu enga viðleitni til að bera hönd fyrir höfðuð sér og hlýddu 

„fangavörðunum“ í einu og öllu. Þeir sem voru í hlutverki fangavarða sýndu sumir af sér 

sívaxandi miskunnarleysi gagnvart þeim sem voru í hlutverki fanga. Stanford tilraunin hefur 

sýnt fram á mikilvægi aðstæðubundinna þátta þegar kemur að fyrirsjáanleika í hegðun án þess 

að persónubundnir þættir þurfi að vera teknir með í reikninginn (Zimbardo o.fl., 1973).  

 Hver einstaklingur hefur eftir aðstæðum og gagnvart mismunandi aðilum margþætt 

hlutverk í sínu lífi eins og til að mynda móðir, vinur eða starfsmaður og hverju hlutverki fylgja 

ákveðnar hugmyndir um æskilega hegðun. Einstaklingur getur haft fleiri en eitt hlutverk á sama 

tíma, eins og til dæmis lögregluþjónn og kona. Þegar einstaklingurinn kemur heim úr vinnu 

heldur hann áfram að hafa hlutverk konu inn á heimilinu en ekki lengur lögregluþjóns. Þegar 

álag sem stafar af mismunandi hlutverkum einstaklings eykst og ójafnvægi myndast getur orðið 

erfitt að samræma hlutverkin og togstreita myndast (Poggesi o.fl., 2019). Hlutverkaspenna (e. 

role strain) er skilgreind af Goode (1960) sem erfiðleikar við að uppfylla skyldur hlutverka. 

Það getur verið annars vegar vegna ofhleðslu hlutverka (e. role overload) og hins vegar vegna 

hlutverkaárekstra (e. role conflict). Ofhleðsla hlutverka stafar af skorti á annaðhvort tíma eða 

úrræðum til að uppfylla kröfur margþættra hlutverka einstaklingsins. Hlutverkaárekstrar geta 

orðið til þegar misræmi er milli krafna hlutverka. Þannig getur til að mynda ofhleðsla hlutverka 

átt sér stað þegar einstaklingur verður foreldri sem er hlutverk sem felur í sér miklar kröfur og 

það reynist honum erfiðara að standa undir væntingum í öðrum hlutverkum. Það getur myndast 

hlutverkamisræmi hjá einstaklingi sem ber annars vegar ábyrgð á hagsmunum almennings og 

hins vegar á öryggi fjölskyldu sinnar. Þetta ætti til að mynda við um meðlim björgunarsveitar 

sem er foreldri þegar upp koma aðstæður eins og fellibylur. Velja verður annað hlutverkið fram 

yfir hitt (Rozario o.fl., 2007). Togstreita milli vinnu og einkalífs myndast þegar þetta á við um 

hlutverk einstaklings í einkalífi annars vegar og hins vegar í vinnu (Anderson o.fl., 2002). Þegar 

jafnvægi ríkir á milli vinnu og einkalífs upplifa einstaklingar að þeir geti með góðu móti gefið 
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af sér bæði í vinnu og heima. Þeir einstaklingar sem eru í góðu jafnvægi eru líklegri til að hafa 

komið sér upp venjum til að geta mætt kröfum bæði frá starfi og heimili til langframa. Talið er 

að þetta hafi jákvæð áhrif á líðan einstaklingsins sem aftur minnki togstreitu milli vinnu og 

einkalífs og streitu (Frone o.fl., 1992).  

2.2.2 Samþætting vinnu og einkalífs (e. work life integration) 

Áhugi á samspili vinnu og einkalífs hefur aukist jafnt og þétt síðustu áratugi. Jafnvægi milli 

vinnu og einkalífs gefur til kynna að það sé um jafna skiptingu að ræða og að vinna sé ekki 

hluti af daglegu lífi einstaklingsins heldur eitthvað alveg aðskilið. Aðferðir skipulagsheilda til 

að sporna gegn ójafnvægi milli vinnu og einkalífs hafa oft verið á þann veg að finna leiðir til 

að styðja við getu einstaklingsins til að stýra sínu jafnvægi. Þetta á sérstaklega við ákveðna 

hópa eins og til að mynda konur með ung börn. En staðreyndin er sú að flestir einstaklingar 

hafa einhverjar skuldbindingar utan vinnu og vilja geta samþætt vinnu og einkalíf á þann hátt 

að þeir vaxi í starfi samhliða því að þeir dafni sem einstaklingar (Lewis og Cooper, 2005). 

Félagsfræðingurinn Sieber (1974) var með þeim fyrstu sem benti á að margþætt hlutverk 

einstaklinga gæti verið auðgandi og hlutverk gætu vegið upp á móti hvert öðru á jákvæðan hátt. 

Þannig gæti eitt hlutverkið aukið úrræði einstaklingsins í öðru og samhliða því orkuforða 

einstaklingsins. Hugtakið foreldrakulnun er næstum því jafn gamalt og hugtakið starfstengd 

kulnun. Það gengur út frá þeim forsendum að foreldrahlutverkið geti verið það krefjandi að það 

leiði til kulnunar. Kulnun foreldra er samt talin frábrugðin starfstengdri kulnun að því leyti að 

í stað hlutgervingar heldur foreldrið áfram að sinna líkamlegum þörfum barnsins en er andlega 

fjarverandi. Rannsóknir hafa leitt í ljós að foreldrakulnun leiðir ekki endilega til kulnunar á 

vinnustað og kulnun á vinnustað leiðir ekki endilega til foreldrakulnunar. Þvert á móti geta 

verið tilfelli þar sem vinnustaðurinn getur verið hvíld frá álagi heimilisins og öfugt (Roskam 

o.fl.). 

2.2.3 Fjarvinna og heimsfaraldur 

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl togstreitu milli vinnu og einkalífs við óánægju í starfi og 

aukinnar streitu. Þær hafa jafnframt sýnt fram á tengsl togstreitu milli einkalífs og vinnu og 

aukinnar streitu og fjarvista (Anderson o.fl., 2002). Skipulagsheildir hafa því allan hag af því 

að horfa til heildarinnar þegar kemur að því að hanna vinnuumhverfi sem býr yfir þeim 

sveigjanleika sem nauðsynlegur er til koma í veg fyrir togstreitu milli vinnu og einkalífs. 

Sveigjanleiki frá bæði skipulagsheildinni og einstaklingnum ýtir undir að komið sé til móts við 

þarfir beggja (Golden, 2009). Tækniframfarir síðustu ára bjóða upp á leiðir til að auka 
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sveigjanleika í starfi en einnig auka þær hættu á að vinnutengd verkefni taki yfir frítíma 

einstaklinga. Konur í meira mæli en karlar tengja aukna tækninotkun í starfi við jákvætt flæði 

frá vinnu yfir í einkalíf hugsanlega vegna þess tæknin gerir einstaklingum kleift að uppfylla 

kröfur fleiri en eins hlutverks á sama tíma. Til dæmis eins og að vera á fjarfundi í símanum á 

meðan ekið er með börn milli staða til að stunda tómstundir eða svara tölvupóstum á meðan 

beðið er á tannlæknastofunni (Hogan og Hogan , 2007). Jafnframt telja margir fjarvinnu hafa 

margvíslega góða kosti. Í samantekt á rannsókn sem gerð var á vegum háskólans í Leicester er 

fjarvinna talin stuðla að jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Rannsóknin leiddi í ljós að margir 

einstaklingar telja fjarvinnu bjóða upp á ákveðið frelsi og möguleika til að samþætta vinnu og 

einkalíf en voru óvissir um hversu langt frelsið næði og sögðust hafa þörf fyrir að sýna fram á 

viðveru eins og til dæmis með því að senda tölvupósta utan hefðbundins vinnutíma. Þeir tóku 

síður veikindadaga og unnu frekar heima þrátt fyrir að vera veikir (Felstead o.fl., 2003).  

 Heimsfaraldur COVID-19 hefur haft áhrif á marga einstaklinga, í skýrslu Richardson 

og Klein (2021) um stöðu starfsmanna um allan heim árið 2021 kemur fram að einn af hverjum 

sjö einstaklingum sé að horfa til þess að skipta yfir í atvinnugrein sem veiti aukið 

framtíðaröryggi. Þá þykir „giggvinna“ (e. gig work), sveigjanlegasta fyrirkomulag starfa sem 

fyrirfinnst, meira aðlaðandi nú en áður bæði í Evrópu og Asíu. Auknar kröfur á foreldra í 

faraldrinum sem komu í kjölfar lokana á skólum og leikskólum og takmörkunum á íþróttastarfi 

hafa ýtt stjórnendum í að bjóða starfsmönnum sínum upp á aukin sveigjanleika. Í skýrslunni 

kemur fram að yfir helmingur foreldra á vinnustað telja að stjórnendur bjóði þeim upp á meiri 

sveigjanleika en reglur fyrirtækisins segja til um en aðeins tveir af fimm starfsmönnum sem 

ekki eru foreldrar voru á sömu skoðun. Jafnframt kemur fram að á síðasta ári hefur annað af 

hverjum sjö foreldrum með börn á aldrinum 11 til 17 ára sagt starfi sínu lausu vegna áhrifa 

faraldursins á heimilið og þessi tala er enn hærri meðal foreldra yngri barna ( Richardson og 

Klein 2021). Hjá einstaklingum sem upplifa að þeir nái ekki á fullnægjandi hátt að samþætta 

vinnu og einkalíf er mögulegt að myndist togstreita og vanlíðan sem getur leitt til óánægju í 

vinnu, aukinnar fjarveru og að þeir verði afhuga starfinu og jafnvel segi upp ( Richardson og 

Klein 2021). 

2.2.4 Munur á milli kynja 

Talið er að konur upplifi meiri togstreitu milli vinnu og einkalífs en karlar þar sem hefðbundin 

kynjahlutverk hafa lengi sett konur í aðhlynningarhlutverk fjölskyldunnar og bera þær oft á 

tíðum meiri ábyrgð á skyldum heimilisins (Williams o.fl., 2016). Niðurstöður flestra rannsókna 
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á verkskiptingu kynjanna þegar kemur að ólaunuðum heimilis- og aðhlynningarstörfum eru 

samhljóma á þann veg að konur eyða töluvert meiri tíma í þessi störf en karlar (Samtleben og 

Müller, 2021). Þegar talað er um ólaunuð heimilis- og aðhlynningarstörf er átt við alla þá 

þjónustu sem fjölskyldumeðlimur sinnir fyrir aðra meðlimi fjölskyldunnar sem fræðilega séð 

gæti verið úthýst til þriðja aðila gegn gjaldi (Ferrant og Thim, 2019). Það sem minna hefur 

verið skoðað eru afleiðingar þessa ójafnvægis í verkskiptingu kynjanna á velgengni kvenna í 

starfi og starfsferil þeirra. Í flestum löndum eru atvinnuþátttaka kvenna minni en karla, sem 

dæmi má nefna að í Þýskalandi hafa hlutastörf aukist síðustu ár og eru það nær eingöngu konur 

sem sinna þeim. Þessi mismunur á atvinnuþátttöku hefur svo áhrif á ávinnslu lífeyrisréttinda 

kvenna og standa konur því verr að vígi fjárhagslega en karlar þegar þær fara á eftirlaun 

(Samtleben og Muller, 2021). Í skýrslu sem tekin var saman af Kitterød (2016) um upplifun 

norskra foreldra, sem báðir voru í fullri vinnu, af skipulagi og verkskiptingu á heimilinu kemur 

fram að flestir feður töldu að það að hagræða vinnutímanum til að geta sinnt fjölskyldunni 

stuðlaði að jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Þeir sögðu einnig að það væri oft mögulegt að 

vinna upp þann tíma sem þeir eyddu í að sinna skyldum heimilisins til dæmis með því að vinna 

á kvöldin. Mæðurnar sem voru spurðar að hvernig þær næðu jafnvægi milli vinnu og einkalífs 

töluðu um mikilvægi þess að fyrir hendi væri skilningur vinnuveitenda á því að þær þyrftu að 

fara fyrr vegna barna sinna. Fyrir vikið væru afköstin oft minni og margar höfðu á einhverju 

tímabili minnkað við sig starfshlutfallið til að geta sinnt fjölskyldunni og aðrar töluðu um að 

þær hefðu þurft að breyta yfir í fjölskylduvænni vinnu (Kitterød, 2016). Þessi ólaunuðu störf 

heimilisins hafa stundum verið kölluð önnur vaktin (e. second shift) þar sem þau taka við þegar 

formlegum vinnudegi líkur. Hugræna byrðin sem fylgir heimilinu er til staðar allan 

sólarhringinn og er talað um hana sem þriðju vaktina (e. third shift). Þriðja vaktin felur í sér 

verkstjórn heimilisins, í henni felast til dæmis tímabókanir fjölskyldumeðlima hjá læknum og 

tannlæknum og að halda utan um viðburði annarra fjölskyldumeðlima í daglegu lífi þeirra. 

Verkefnin geta til dæmis verið að sjá til þess að allir séu sóttir á réttum tíma eða að keypt séu 

vítamín fyrir börnin. Rannsóknir hafa sýnt fram á að konur standa þriðju vaktina að mestu leyti 

einar og að henni fylgir mikið andlegt álag (Ragnar Þór Ingólfsson, 2021). Talið er að þessi 

munur á milli kynjanna sé ríkjandi í flestum löndum og að aukin menntun kvenna hafi ekki 

endilega áhrif á þann tíma sem konur eyða í ólaunuð heimilis- og aðhlynningarstörf. Það eru 

einna helst konur sem hafa lokið langskólanámi og afla hærri tekna sem eru líklegri til að 

minnka þann tíma sem þær eyða í dagleg heimilisstörf með því að kaupa þjónustuna af 

utanaðkomandi aðila (Ferrant og Thim, 2019).  
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 Starfstengd streita getur haft djúpstæð áhrif á jafnvægi milli vinnu og einkalífs og því 

er mikilvægt að skoða áhrifin út frá sjónarmiðum beggja kynja þar sem starfstengd streita karla 

stafar oft af öðrum þáttum en kvenna. Hjá körlum eru starfsaðstæður helsti streituvaldur en hjá 

konum eru það kröfurnar varðandi fjölskyldulíf og starf sem eru uppspretta álags. Jafnframt er 

líklegra að konur upplifi meiri vanlíðan en karlar þegar ójafnvægi er á milli vinnu og einkalífs 

(Kitterød, 2016: Lowe og Northcott, 1988). 

2.3 Streita  

Hvað átt er við með hugtakinu streita (e. stress) getur oft verið óljóst í fræðunum. Það getur átt 

við viðbragð við áreiti eða líkamlegar afleiðingar áreitisins. Streita er viðbragð einstaklingsins 

við streituvöldum (e. stressors) og geta þau verið mjög mismunandi á milli einstaklinga. Hægt 

er að skipta streituvöldum í tvo þætti. Annars vegar líkamlega streituvalda og hins vegar 

sálfræðilega streituvalda. Líkamlegir streituvaldar geta meðal annars verið hiti og kuldi, lýsing 

eða hávaði eða einhverjar aðstæður sem einstaklingur upplifir að setji úr jafnvægi líkamlegt 

ástand. Sálfræðilegir streituvaldar eru þegar einstaklingur skynjar að andlegri heilsu sé ógnað 

og hann upplifir að vera í aðstæðum sem hann hefur ekki stjórn á. Áhrif streituvalda geta verið 

mismikil eftir því hversu mikla stjórn á streituvöldum einstaklingurinn upplifir að hann hafi, 

hversu vel hann þekkir aðstæðurnar og hversu lengi ástandið varir (Kemeny, 2003). Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að starfsmenn sem hafa aukinn sveigjanleika í starfi finna fyrir minna álagi og 

streitu en þeir sem hafa ekki kost á sveigjanleika (Almer og Kaplan, 2002). Einstaklingar sem 

geta haft áhrif á vinnutíma og vinnuhraða upplifa að þeir geti betur sinnt skyldum sínum utan 

vinnu. Viðleitni til að auka þátttöku starfsmanna í ákvörðunum tengdum starfi þeirra leiðir til 

minni streitu (Landy og Conte, 2018). 

2.3.1 Árásar-eða flóttaviðbragð (e. fight or flight) 

Neikvæð afleiðing streitu sem kemur í kjölfar áreitis frá streituvöldum er vanlíðan (e. distress) 

sem getur bæði haft áhrif á vitræna starfsemi og andlega líðan. Þar má nefna sem dæmi kvíða, 

depurð, vanmáttarkennd og að upplifa að vera ofurliði borinn (Kemeny, 2003). Árásar-eða 

flóttaviðbragð eru ósjálfráð viðbrögð við ógnun. Þessi viðbrögð eru manneskjum eðlislæg til 

þess að geta flúið eða barist ef hætta steðjar að. Þriðja viðbragðið er að frjósa (e. freeze). Hins 

vegar er mögulegt að upplifa þessi viðbrögð óháð því hvort hættan sé raunveruleg eða ekki. 

Einstaklingar geta upplifað ógn í aðstæðum þar sem aðrir upplifa sig örugga í. Þessi 

varnarviðbrögð kalla fræðimenn brátt streituviðbragð (e. acute stress response). Því fylgja ýmis 

líkamleg einkenni eins og hraðari hjartsláttur, spenntir vöðvar, útvíkkun á sjáöldrum og 
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munnþurrkur. Einstaklingur í þessu ástandi getur verið mjög órólegur, óvæginn og uppstökkur 

(West, 2021). Að frjósa er frestun á flótta eða árás, í því ástandi einblína einstaklingar eingöngu 

á ógnina sem þeir upplifa. Þetta er skammvinnt ástand og er upphafið af varnarviðbrögðum. Í 

þessu ástandi er einstaklingurinn viðbúinn hættuástandi og er að gera upp við sig hvaða 

viðbrögð séu nauðsynleg. Þegar upplifuð hætta er talin liðin hjá tekur það líkamann tíma að 

komast aftur í eðlilegt ástand. Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar fari í þetta ástand bara við 

það að þeim séu sýndar myndir af fólki sem lítur út fyrir að vera reitt (Kozlowska o.fl, 2015). 

Í dýrum getur þetta viðbragð varað mjög lengi og hafa tilraunir sýnt fram á hreyfingaleysi hjá 

nagdýrum, í allt að 60 mínútur, sem viðbragð við upplifuðu hættuástandi (Hofer, 1970). 

 Í fræðunum er deilt um hvort öll streita sé neikvæð og hefur verið talað um að jákvæð 

streita (e. eustress) sé okkur holl og virki hvetjandi. Eins og kemur fram í grein Bienertova-

Vasku, Lenart og Scheringer (2020) þá er grunnhugmynd Selye um að það séu tvær andstæðar 

tegundir streitu, jákvæð streita sem virkar örvandi á einstaklinga og streita sem veldur vanlíðan, 

ekki nógu vel skilgreind og telja þau óljóst hvort jákvæð streita sé einungis viðbrögð við 

jákvæðum streituvöldum eða einfaldlega líkamleg viðbrögð við spenningi og hrifningu. Réttara 

væri að tala um álag (e. pressure) í stað jákvæðrar streitu (Thompson og Bates, 2009). Við 

heyrum fólk segjast vinna vel undir álagi en sjaldnast að það þrífist á streitu. Íþróttafólk vaknar 

til lífsins þegar mikið er í húfi og námsmenn verða afkastameiri þegar skil á stóru verkefni 

nálgast. Líkan Karasek og Theorell (1990) sem notað hefur verið í mörgum rannsóknum styður 

við þær kenningar að auknar kröfur hafa ekki endilega í för með sér streituvaldandi áhrif heldur 

eru það eiginleikar starfsins sem hafa áhrif á andlega líðan starfsmanna. Líkanið sýnir hvernig 

kröfur í starfi geta haft mismikil streituvaldandi áhrif á starfsmenn eftir því hversu mikið vald 

þeir upplifa að þeir hafi á aðstæðum og hversu mikinn stuðning þeir telja sig hafa. Það er líka 

algengt að orsakir streitu séu einfaldaðar um of og vinnustaðurinn talinn einn bera ábyrgð á 

streitu starfsmanna. Þrátt fyrir að það sé algengt að starf einstaklings feli í sér streituvaldandi 

eiginleika þá eru margir aðrir þættir sem hafa áhrif og því þörf á heildrænni nálgun til að hafa 

betri skilning á aðstæðum (Thompson og Bates, 2009).  

 Starfstengd streita er eitt af stærstu vandamálum skipulagsheilda. Hún getur haft 

djúpstæð áhrif á starfsmenn og teymi og því mikilvægt að skipulagsheildir geri sér grein fyrir 

jákvæðum áhrifum þess að vinna markvisst að því að fyrirbyggja streitu starfsmanna sinna. 

Mikið af aðferðum sem ráðlagðar eru til að vinda ofan af streitu geta haft mjög góð áhrif á líðan 

fólks en mikilvægt er að hafa í huga að þær eru leið til að bregðast við streitu og hættan er sú 
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að ef litið er á þessar aðferðir sem lausn við streitu verði streituvöldunum tekið sem 

sjálfsögðum hlut og ekki unnið að því að fyrirbyggja þá (Thompson og Bates, 2009). 

Rannsóknir hafa sýnt að innleiðing á ýmiss konar hlunnindum fyrir starfsfólk til að efla heilsu 

og vellíðan einstaklingsins stendur ekki undir væntingum skipulagsheilda um að fækka 

fjarvistum og minnka kostnað vegna veikinda starfsmanna (Reif o.fl., 2020). 

2.3.2 Varðveisla úrræða (e. conservation of resources) 

Kenning Hobfall (2011) um varðveislu úrræða sem upphaflega var sett fram í tengslum við 

streitu en er nú einnig notuð til að skilja stöðu einstaklingsins þegar kemur að kulnun. Í 

kenningunni er gengið út frá því að einstaklingar leitist við að viðhalda og vernda það sem þeir 

telja mikilvægt. Kenningin segir jafnframt að það sé mjög líkt heilt yfir hvað einstaklingar telji 

mikilvægt og í hnotskurn sé um að ræða: heilsu, vellíðan, frið, fjölskyldu, sjálfsvernd og 

sjálfstraust. Fyrsta meginregla kenningarinnar af fjórum er að áhrif þess að tapa úrræðum eru 

meira áberandi en þegar úrræði eru unnin. Þá er átt við eins og til dæmis að einstaklingur missir 

faratæki sem hann notar við vinnu. Það er meira rask að þurfa allt í einu að vera án bílsins en 

að hafa allt í einu fengið bíl til umráða. Þetta á einnig við um ef aðstæður breytast í starfi eins 

og til að mynda missir náins vinnufélaga, það er erfiðara að hafa allt í einu ekki hjálpina í 

vinnufélaganum en þegar aukin úrræði birtast í nýjum vinnufélaga sem þú lærir smátt og smátt 

að vinna með. Önnur meginreglan er að einstaklingar verða að búa yfir úrræðum í að vernda 

önnur úrræði eða til að ná til baka því sem tapað hefur verið eða jafnvel til að auka við úrræði. 

Þar af leiðandi má ganga út frá því að þeir sem búi yfir auknum úrræðum séu í betri stöðu til 

að viðhalda þeim og auka við sig. Meginregla þrjú og fjögur segir svo að hvort sem um er að 

ræða að tapa eða auka við sig úrræðum er um að ræða hringrás sem er mjög álagsvaldandi og 

leiðir til streitu (Hobfoll, 2011). Rannsóknir sem stóðu yfir um tvo áratugi hafa leitt í ljós að 

langvarandi streita sökum streituvalda á vinnustað, sem ekki tekst að sporna við, stuðlar að 

kulnun með því að ganga á getu fólks til að mæta kröfum starfsins. Því er mikilvægt að opna 

umræðu um andlega vellíðan einstaklinga (Maslach og Leiter, 2016).  

2.3.3 Kröfur og úrræði í starfi 

Starfseiginleikalíkanið um kröfur og úrræði í starfi (e. job demand-resources model) hefur verið 

innleitt í mörg þúsund skipulagsheildum og hvatt til hundraða fræðilegra rannsókna. (Bakker 

o.fl., 2005). Rannsókn sem gerð var á yfir 1000 starfsmönnum sem störfuðu fyrir 

menntastofnanir sýndu að mikið vinnuálag, andlegar og líkamlegar kröfur í starfi ásamt 

togstreitu milli vinnu og einkalífs voru allt áhættuþættir fyrir starfstengdri kulnun. Hins vegar 
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höfðu þættir eins og sjálfræði í starfi, félagslegur stuðningur, gæði samskipta við yfirmenn og 

skýr endurgjöf í starfi mildandi áhrif á kröfurnar. Þannig að óæskileg áhrif krafna í starfi er 

hægt að milda með björgum eða úrræðum (Schaufeli og Bakker, 2010: Bakker o.fl., 2005). 

Rannsóknin sem liggur til grundvallar starfseiginleikalíkansins leiddi í ljós að hægt er 

að skipta eiginleikum starfa í tvo meginflokka, kröfur og úrræði. Kröfur í starfi teljast vera 

líkamlegt, andlegt, félagslegt eða skipulagslegt álag sem ætla má að taki toll af líkamlegu og 

andlegu ástandi starfsmannsins (Demerouti o.fl., 2001). Dæmi um kröfur geta til að mynda 

verið erfið samskipti við viðskiptavini og mikið vinnuálag (Bakker og Demerouti, 2007). 

Úrræði teljast vera líkamlegir, andlegir, félagslegir og skipulagslegir þættir sem minnka 

neikvæð áhrif krafna í starfi, stuðla að því að starfsmaðurinn nái markmiðum sínum og vaxi og 

þróist í starfi (Demerouti o.fl., 2001). Dæmi um úrræði eru sjálfræði í starfi, fjölhæf færni 

starfsmanns, virk endurgjöf á frammistöðu ásamt tækifærum til að vaxa í starfi (Bakker og 

Demerouti, 2007). Rannsókn Bakker, Demerouti, De Boer og Schaufeli (2003) sem byggð er 

á starfeiginleikalíkaninu kannar forspárgildi krafna og úrræða á lengd fjarvista og fjarvistatíðni 

starfsmanna. Hún sýndi skýr tengsl á milli krafna í starfi og kulnunar sem leiddi til fjarvista í 

starfi. Einnig er líklegra að ef starfsmaður sem býr yfir úrræðum eins og sjálfræði í starfi og 

fær að taka þátt í ákvörðunartökum er varða starfið að hann sýni skipulagsheildinni hollustu og 

sé minna fjarverandi (Bakker o.fl., 2003). 

Mynd 2 Starfseiginleikalíkan um kröfur og úrræði (Bakker og Demerouti, 2007) 
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Rannsóknir hafa sýnt að kröfur í starfi eru stærsta breytan þegar verið er að spá fyrir um 

hvort kulnun sé líkleg, einnig er skortur á úrræðum stór áhrifaþáttur (Schaufeli og Bakker, 

2004). Niðurstöður Schaufeli (2017) eftir að hafa borið saman niðurstöður níu rannsókna, sem 

gerðar voru með því að nota líkanið, voru að það hentaði vel sem fyrirmynd fyrir 

skipulagsheildir í þróun á ferlum sem hafa það að markmiði að stuðla að helgun starfsmanna 

og fyrirbyggja kulnun. Mælitæki sem byggð eru á líkaninu bjóða upp á mjög ítarlega nálgun 

þar sem það nær utan um mikinn fjölda úrræða og krafna sem tengjast helgun og kulnun. Til 

að mynda er hægt aðgreina starfstengdar kröfur frá persónulegum kröfum. Starfstengdu 

kröfunum má svo skipta niður í gæðatengdar kröfur (e. qualitative job demands), magntengdar 

kröfur (e. quantitative job demands) og skipulagstengdar kröfur (e. organizational demands). 

Úrræðum er hægt að skipta í fjóra þætti, félags- og starfstengda þætti annars vegar og skipulags-

og þróunartengda þætti hins vegar. Stjórnunarstíll á vinnustað ásamt líðan starfsmanna er 

einnig tekin með í reikninginn. Það er hægt að einfalda líkanið til þess að það henti hverri 

skipulagsheild fyrir sig og framkvæmdin getur verið eins einföld og að leggja spurningalista 

fyrir starfsfólk á netinu (Schaufeli, 2017). Schaufeli (2017) leggur áherslu á að hér sé um að 

ræða skilvirkt verkfæri fyrir skipulagsheildir til að skilja hvaða aðgerða sé þörf í framtíðinni. 

2.4 Kulnun 

Frá því að kulnun kom fyrst fram sem hugtak fyrir um það bil 50 árum hafa bæði fræðimenn 

og sérfræðingar sýnt þessu fyrirbæri áhuga. Fræðimennirnir með því að rannsaka hvað 

fyrirbærið er og hvers vegna fólk fer í kulnunarástand og sérfræðingarnir leitast eftir að finna 

aðferðir til að ráða við ástandið, fyrirbyggja það og berjast gegn því (Schaufeli o.fl., 2009). 

Eins og kemur fram í grein Schaufeli, Leiter og Maslach (2009) fékk Freudenberger enska 

orðið yfir kulnun, „burnout“, lánað úr eiturlyfjaheiminum þar sem það hafði verið notað yfir 

skelfileg áhrif langvarandi eiturlyfjanotkunar. Freudenberger notaði það til að lýsa 

stigmagnandi andlegri örmögnun (e. emotional depletion) og áhugaleysi sjálfboðaliða sem 

unnu á gjaldfrjálsri heilsugæslustöð í New York þar sem álagið var yfirþyrmandi. Var þetta 

myndlíking fyrir kæfðan eld sem gæti ekki glæðst lífi aftur nema vera fóðraður á fullnægjandi 

hátt (Schaufeli o.fl., 2009: Schaufeli o.fl., 2017). Nálgun á kulnun hefur lengi verið mjög 

einstaklingsmiðuð og tengd við færni einstaklingsins til að bregðast við álagi. Þannig telst 

kulnun á mörgum vinnustöðum vera merki um veikleika eða vanhæfni. Af þeim sökum veigra 

margir starfsmenn sér við að láta í ljós að þeir eigi í erfiðleikum og leggja sig jafnvel fram við 

að láta líta út fyrir að þeim gangi vel (Maslach, 2017). Rannsóknir hafa leitt í ljós að 
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umhverfisþættir virðast hafa jafn mikið vægi þegar kemur að tengslum við kulnun og 

persónulegar breytur (Schaufeli og Maslach, 2017). Helstu sérfræðingar eru sammála 

skilgreiningu Alþjóðarheilbrigðistofnunarinnar um að kulnun sé starfstengt ástand og ekki 

vandamál einstaklingsins heldur allra hagsmunaaðila (Moss, 2021). Rík áhersla á að 

einstaklingurinn beri ábyrgð á að hugsa 

um sjálfan sig og honum beri að fylgja 

ráðleggingum til að forðast streitu getur 

virkað neikvætt á starfsmann sem 

upplifir að það sé ekki hegðun hans sem 

þurfi að breyta heldur starfsaðstæðurnar 

(Maslach, 2017). Áður hefur komið 

fram að helgun starfsmanna sé talin 

andstæða við kulnun en einlægur áhugi 

starfsmanns getur leitt til þess að hann 

sekkur sér niður í starfið og eigi erfitt 

með að slíta sig frá því (Schaufeli og 

Bakker, 2004). Starfsmenn sem eru 

helgaðir starfi sínu geta því átt á hættu 

að gera of miklar kröfur til sjálfs síns sem getur leitt til of mikils álags og hugsanlega kulnunar 

(Armstrong, 2020). Því er mikilvægt að skipulagsheildir taki ábyrgð á vinnustaðnum í heild og 

fylgist með starfsaðstæðum og líðan starfsmanna sinna. Aðferðir til að mæla þætti í umhverfi 

einstaklingsins með tilliti til áhrifa þeirra á líðan þeirra og hvernig þeir tengjast kulnun hafa 

verið í stöðugri þróun (Armstrong, 2020). Starfskulnunarlíkan Maslach (e. Maslach Burnout 

Inventory) hefur mikið verið notað sem grunnur að slíkum aðferðum. Líkan Maslach er hannað 

til að meta hvort um kulnun sé að ræða út frá einkennum einstaklingsins. Líkanið byggir á þeim 

þremur víddum sem notaðar eru til að skilgreina kulnun í dag, andlegri örmögnun, bölsýni og 

þeirri upplifun einstaklingsins að afköst hans séu ófullnægjandi (Maslach, 2003).  

2.4.1 Þrjár víddir kulnunar 

Til að rannsaka starfstengda kulnun tóku Maslach (2003) og samstarfsfélagar hennar ítarleg 

viðtöl við starfsmenn í mismunandi starfsgreinum sem tengdar voru umönnun einstaklinga (e. 

human service occupations). Starfskulnunarlíkan Maslach var hannað út frá gögnum úr 

viðtölunum með það að markmiði að ná utan um einkenni kulnunar umfram það sem áður hafði 

Mynd 3 Þrjár víddir kulnunar (Maslach, 2017) 
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verið gert með því að einblína eingöngu á upplifun einstaklingsins á streitu. Líkanið felur í sér 

hinar þrjár lykilvíddir kulnunar, örmögnun, bölsýni og aftengingu við starf ásamt skertum 

afköstum einstaklingsins og upplifun hans á að hann geri ekkert gagn. Þessar þrjár víddir eru 

tengdar breytum á vinnustað á mismunandi hátt. Alla jafna er örmögnun, bölsýni og aftenging 

við starf tengd vinnuálagi og félagslegum árekstrum á vinnustað á meðan upplifunin á 

gagnsleysi og skert afköst í starfi koma til vegna skorts á réttu tækjunum eða á úrræðum eins 

og til að mynda tíma til að vinna verkefnin (Maslach, 2003). Upphaflega var hugtakið kulnun 

tengt við aðhlynningarstörf og því hafa í gegnum tíðina mikið af matsaðferðunum endurspeglað 

aðstæður innan þeirra stétta. Til viðbótar við starfskulnunarlíkan Maslach hafa fleiri líkön litið 

dagsins ljós sem einblína á mismunandi víddir kulnunar og fleiri starfstéttir eða eru jafnvel 

hlutlaus gagnvart starfstétt (Maslach og Leiter, 2016).  

 Tilfinningaleg örmögnun er eitt helsta einkenni kulnunar og lýsir því ástandi þegar 

einstakling skortir orku eða krafta til að geta verið til einhvers gagns í starfi sökum mikils 

vinnuálags eða persónulegra árekstra í starfi. Af þremur víddum kulnunar eru einkenni 

andlegrar örmögnunar þau sem líkjast helst hefðbundnum streitueinkennum. Það eru því hinar 

víddirnar tvær, skert afköst og bölsýni sem skera úr um hvort um kulnun sé að ræða (Schaufeli 

o.fl., 2017). Einkenni tilfinningalegrar örmögnunar eru meðal annars kvíði, örmögnun, 

tilfinningadeyfð, pirringur og þunglyndi (Leonard, 2018). Þrátt fyrir að þunglyndi teljist vera 

hluti af einkennum kulnunar er þunglyndi ekki skilgreint sem sama geðræna ástandið og kulnun 

(Maslach og Leiter, 2016). Líkamleg einkenni kulnunar geta til að mynda verið höfuðverkir, 

lystaleysi, síþreyta og vöðvaspenna. Einnig getur tilfinningaleg örmögnun leitt til svefnleysis, 

gleymsku eða minnisleysis og skert framkvæmdagetu einstaklinga á þann hátt að þeir eiga erfitt 

með að skipuleggja sig og taka ákvarðanir (Leonard, 2018). Tilfinningaleg örmögnun 

stigmagnast með tímanum og getur leitt til þess að einstaklingar verða neikvæðir í garð 

samstarfsfélaga sinna og fjarlægjast tilfinningalega starfinu. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram 

á sterk tengsl á milli örmögnunar og bölsýni (Maslach, 2003).  

 Samkvæmt Maslach og Leiter (2016) leiðir andleg örmögnun til hlutgervingar (e. 

depersonalisation) sem eins konar sjálfsvarnarviðbragð til að ráða við streituvalda. 

Einstaklingar þróa með sér neikvætt viðhorf gagnvart verkefnum sínum og bölsýni og 

tilfinningadeyfð fara að gera vart við sig. Þeir verða tortryggnir í garð vinnufélaga og 

samskiptin verða ópersónuleg. Með tímanum aftengjast einstaklingar starfinu og upplifa að 

þeir séu ekki að standa sig (Leiter og Maslach, 1988).  
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 Skýr tengsl eru milli kulnunar og áhugaleysi í starfi. (Maslach og Leiter, 2000). Á 

meðan bölsýni og aftenging við starf er talin vera afleiðing örmögnunar þá er ekki alltaf tenging 

á milli neikvæðrar upplifunar einstaklingsins á frammistöðu sinni og afköstum hans við bölsýni 

og örmögnun. Til að mynda getur einstaklingur átt í mjög erfiðum samskiptum á vinnustað og 

verið undir miklu álagi en tengt það við tækifæri til að ná árangri og bæta frammistöðu sína 

(Maslach, 2003). Þannig er upplifun einstaklingsins á persónulegum árangri nátengd þeim 

úrræðum sem einstaklingnum standa til boða þrátt fyrir að kröfur geti verið miklar (Bakker og 

Demerouti, 2007).  

 Ein fyrstu áþreifanlegu áhrif kulnunar fyrir skipulagheildir er aukin fjarvera 

starfsmanna, hvort sem það eru lengri pásur eða veikindadagar. Einnig getur fjarveran verið 

eingöngu andleg og þrátt fyrir að einstaklingur sé staddur á vinnustað er hann andlega 

fjarverandi. Neikvætt viðhorf einstaklingsins getur haft áhrif á bæði vinnufélaga og 

viðskiptavini (Schwab, 1986). Einstaklingar í kulnunarferli geta haft mjög neikvæð áhrif á aðra 

í kringum sig. Þeir eiga það til ýta undir samskiptaörðuleika á vinnustað og trufla 

verkefnavinnu. Einnig getur kulnun verið að hluta til smitandi þar sem samkvæmt rannsókn 

Bakker, Le Blanc og Schaufeli (2005) upplifa einstaklingar sig hamingjusamari þegar þeir eru 

í kringum fólk sem sýnir svipbrigði sem tengja má við gleði og hamingju . Eins og áður hefur 

komið fram hefur kulnun áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu einstaklinga og rannsókn á 

fjölskyldum lögregluþjóna leiddi í ljós að fórnarlömb kulnunar voru líklegri til að þjást af 

svefnleysi, þurfa að taka lyf við ýmsum kvillum og að nota áfengi til að takast á við ástandið 

(Schwab, 1986). Langtímarannsókn sem stóð yfir í tíu ár leiddi í ljós að kulnun eykur líkur á 

að einstaklingur þurfi að leggjast inn á sjúkrahús, bæði vegna hjartasjúkdóma og vegna 

andlegra veikinda (Maslach og Leiter, 2000). Þegar um alvarleg veikindi er að ræða, sem 

skerða starfsgetu einstaklinga, er hægt að leita til starfsendurhæfingarsjóðs stéttarfélaganna 

VIRK (Alþýðusamband Íslands, e.d.). Há stéttarfélagsaðild á Íslandi er algjört einsdæmi í 

heiminum og er þorri launafólks í stéttarfélagi eða um 85% (Alþýðusamband Íslands, e.d.). Hér 

á landi hafa stéttarfélögin í auknum mæli beint kröftum sínum að félagsmanninum sjálfum og 

hvernig megi styrkja hann og styðja (Gylfi Dalman Aðalsteinsson og Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2019). Stéttarfélög tryggja félagsmönnum sínum margskonar aðstoð, til að 

mynda aðstoð við úrlausn á ágreiningi á vinnustað, lögfræðiaðstoð vegna kjaramála og 

innheimtu launa og aðstoð við túlkun og gerð ráðningasamninga. En það sem er ekki síður 

mikilvægt er heilsueflandi hlutverk stéttarfélaga í formi líkamsræktarstyrkja, styrkja til greiðslu 

læknis-/sálfræðiþjónustu og dvalar á heilsustofnunum. Kulnun er kostnaðarsamt ástand bæði 



 

22 
 

fyrir einstaklinga og skipulagsheildir og því er hagur allra að áhersla sé lögð á að koma í veg 

fyrir kulnun með fyrirbyggjandi aðgerðum (Maslach og Leiter, 2016). 

2.4.2 Forvarnir gegn kulnun 

Að koma í veg fyrir kulnun er skynsamlegra markmið en að finna leið til að meðhöndla 

einkenni kulnunar. Hér á landi hefur VIRK hrint af stað sérstöku forvarnarverkefni sem ætlað 

er að stuðla að vitundarvakningu um þá þætti í umhverfi einstaklinga sem hugsanlega geta 

valdið heilsubresti eða jafnvel óvinnufærni (VIRK, e.d.). Á heimsíðu verkefnisins sem kallast 

VelVIRK er að finna ýmis tæki og tól sem nýtast starfsfólki og stjórnendum til að stuðla að 

jafnvægi og vellíðan bæði í lífi og starfi. Þar má meðal annars finna þýdda útgáfu af streitustiga 

Kingston og Andersen, 2016 (eins og vísað er til í VelVirk, e.d.) sem settur er upp sem eins 

konar mælikvarði á jafnvægi milli krafna og úrræða og hugsanlegar afleiðingar af ójafnvægi. 

Getur hann nýst til að opna umræðu um líðan starfsmanna, hjálpað þeim að finna orð yfir það 

ástand sem þeir upplifa og bregðast við aðstæðum (VelVirk, e.d.). 

 Eins og áður hefur komið fram þá er það að stuðla að helgun starfsmanna ein besta 

leiðin til að koma í veg fyrir kulnun. Það er gert með því að setja sér þau markmið að vera 

vinnustaður þar sem starfsmenn velja að vinna á og greina hvað það er sem telst jákvætt og 

aðlaðandi í vinnuumhverfi starfsmanna (Maslach, 2017). Þessi jákvæða nálgun er einnig 

gagnleg starfsmönnum til að koma í veg fyrir kulnun og í stað þess að einblína á það sem betur 

má fara er gott að beina athyglinni að því sem nærir einstaklinginn og gefur honum færi á að 

vaxa. Það getur verið jafn einfalt og hvíld (Moss, 2021). 

2.4.2.1 Álag í starfi og mikilvægi hvíldar 

Mikilvægt er að verkefnastaða starfsmannsins sé hæfileg, það er að hann hafi nóg fyrir stafni 

án þess að vera ofhlaðinn verkefnum (Armstrong og Taylor, 2020: Thompson og Bates, 2009). 

Þegar einstaklingar ná að hvílast á milli verkefna hefur það jákvæð áhrif bæði á afköst og 

heilsu. Í rannsókn Tyler og Burns (2008) á rýrnun á úrræðum var þátttakendum falið að setja 

niður á blað það sem þeir sjálfir kusu. Helmingur þátttakenda fékk þær leiðbeiningar að hugsa 

ekki um hvítan björn en hinn helmingurinn fékk engar frekari leiðbeiningar um þrautina. Sá 

helmingur fékk hins vegar þær leiðbeiningar að þeir ættu að slaka á áður en næsta þraut hæfist 

og til að leggja áherslu á það var slakandi tónlist spiluð fyrir þátttakendur. Þeir sem höfðu verið 

beðnir um að hugsa ekki um björninn fengu engar frekari leiðbeiningar á meðan beðið var milli 

verkefna. Helmingi lengri tími leið þangað til þeir sem slökuðu á milli verkefna gáfust upp á 
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lausn erfiðs verkefnis en þeir sem fengu ekki fyrirmæli um að hvíla sig. Það segir okkur að 

hvíld eykur úthald og framleiðni (Tyler og Burns, 2008). Það er því ekki að ástæðulausu sem 

einstaklingum er ráðlagt að leita sér leiða til að ná að slaka á og hvíla sig til að koma í veg fyrir 

að streita byggist upp (Maslach, 2017). Jafnvægi á milli vinnu og einkalífs hefur fyrirbyggjandi 

áhrif á streitu og vinnutengt álag einstaklinga og eykur líkur á ánægju í starfi. Starfsmenn eru 

einnig líklegri til að sýna fyrirtækinu hollustu ef þeir eru ánægðir í starfi (Dierendonck, 2018). 

2.4.2.2 Sjálfræði í starfi 

Mikilvægt er að starfsmaðurinn upplifi að hann hafi ákveðið sjálfræði í starfi og að hann geti 

haft áhrif á vinnuálagið og kröfurnar sem gerðar eru til hans. Þeir starfsmenn sem upplifa að 

þeir hafi litla stjórn upplifa meiri streitu (Thompson og Bates, 2009). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á tengsl á milli skorts á sjálfræði og lítillar þátttöku í ákvörðunartöku og kulnunar. Því 

geta forvarnir gegn kulnun falið í sér að auka aðkomu einstaklinga að ákvörðunum tengdum 

starfi hans sem leiðir til aukinnar valdeflingar einstaklingsins og ýtir undir upplifun á sjálfræði 

(Schwab, 1986). Jákvæður stuðningur getur einnig stutt við starfsánægju starfsmannsins ásamt 

því að ýta undir sjálfstraust hans. Stuðningur felst bæði í því að hvetja starfsmanninn áfram og 

sjá honum fyrir þeim tækjum og tólum sem hann þarf til að sinna starfi sínu og aðstoða hann 

við að bæta við sig úrræðum (Thompson og Bates, 2009). Þeir einstaklingar sem telja sig ríka 

af úrræðum búa yfir meira sjálfstrausti, samkvæmt kenningu Hobfoll (2011) um varðveislu 

úrræða. Einnig er mikilvægt að samskipti séu heilbrigð og tekið sé fljótt og örugglega á 

ágreiningsmálum. Þegar ákvarðanir eru ekki taldar sanngjarnar eða starfsmenn upplifa óréttlæti 

getur það leitt til gremju og bölsýni (Maslach, 2017). Þá þarf hlutverk starfsmannsins að vera 

skýrt og gæta skal þess að vel sé unnið að öllum breytingum á vinnustaðnum þar sem breytingar 

geta verið uppspretta streitu (Thompson og Bates, 2009). Samkvæmt Schaufeli og Maslach 

(2017) eru það ekki endilega breytingarnar sjálfar sem eru streituvaldandi heldur úrræðin sem 

geta tapast í ferlinu. Þannig geta jákvæðar breytingar sem fela í sér aukin úrræði fyrir 

einstaklinginn haft fyrirbyggjandi áhrif á kulnun. Hins vegar geta breytingar eins og tilfærsla í 

starfi þar sem úrræði einstaklings, til að mynda í formi stuðnings frá samstarfsfélögum, eru 

skert frá því sem áður var verið mjög streituvaldandi (Schaufeli og Maslach, 2017).  

2.4.2.3 Væntingar um umbun og sameiginleg gildi 

Rannsóknir hafa sýnt fram á sterk tengsl milli vinnuumhverfis og kulnunar. Þessi tengsl eru 

talin hafa meiri áhrif en einstaklingsbundnir þættir starfsmanna (Schaufeli o.fl., 2009). Óljós 

hlutverk á vinnustað eru uppspretta streitu. Þegar starfsmenn eru óvissir um hvers ætlast er til 
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af þeim er erfitt fyrir þá að gera sér grein fyrir hvaða úrræði eru nauðsynleg til að ná árangri. 

Þegar einstaklingur leggur í vinnu með óljósar væntingar um umbun getur það leitt til þess að 

hann upplifi streitu án þess að standa frammi fyrir raunverulegu vandamáli sem réttlætt gæti 

streituviðbragð. Tilfinningunni hefur verið lýst sem því að troða marvaðann án afláts (Schaufeli 

og Maslach, 2017). Þetta getur einnig átt við ef gildi starfsmanns og skipulagheildar fara ekki 

saman. Þá er líklegt að starfsmaðurinn upplifi togstreitu í starfi (Maslach, 2017). Einnig getur 

skortur á viðurkenningu og umbun hvort sem hún er félagsleg, fjárhagsleg eða sem framgangur 

í starfi gert einstaklinginn berskjaldaðri fyrir kulnun (Maslach, 2017). Það er því mikilvægt að 

hlutverk séu skýr og að stefna sé fyrir hendi innan skipulagsheilda um hvenær ætlast sé til að 

starfsmenn séu tiltækir. Það á ekki síst við með tilkomu aukinnar fjarvinnu og tæknilausna sem 

auka aðgengi að starfsmönnum allan sólahringinn. Að öðrum kosti getur það leitt til „stöðugt 

til taks“ fyrirbrigðisins (e. always-on phenomenon) og jafnvel rofs á sálfræðilega samningnum 

(Baker og Murphy, 2021).  

2.4.2.4 Félagslegur stuðningur og sanngirni 

Inngrip á vinnustaðnum sjálfum geta verið mun árangursríkari en inngrip hjá einstaklingum. 

Ef mögulegt er að bæta vinnuumhverfið fyrir stóran hóp starfmanna getur það haft í för með 

sér jákvæð áhrif á fyrirtækjamenninguna alla. Þar sem starfmenn tilheyra oft tilteknum hópi 

innan skipulagheildarinnar hefur líðan og viðhorf hvers og eins áhrif á alla heildina. Rannsóknir 

hafa sýnt að tengsl eru á milli jákvæðrar félagslegrar upplifunar á vinnustað og helgun 

starfsmanna (Maslach, 2017). Það má því segja að ef skipulagheildir ná að byggja upp 

vinnuumhverfi þar sem stjórnendur og starfsmenn veita hver öðrum félagslegan stuðning og 

vinnuálag í starfi bjóði upp á jafnvægi milli vinnu og einkalífs þá séu þær á réttri leið. Einnig 

þurfa ákvarðanir sem teknar eru á vinnustað að vera skynjaðar sem sanngjarnar og 

starfsmönnum sýnd virðing og þeim veitt viðurkenning fyrir framlag sitt á þann hátt sem hver 

og einn skynjar sem umbun ( Maslach, 2017). Gildi skipulagheildarinnar þurfa einnig að vera 

skýr ásamt því að hlutverk hvers starfsmanns sé vel skilgreint. Ef markvisst er unnið að þessum 

markmiðum og komið til móts við þarfir einstaklingsins stuðlar það að heilbrigðum vinnustað 

með starfsmönnum sem helga sig starfinu. Þannig eru þarfir skipulagheildarinnar uppfylltar 

með færri fjarvistum og auknum afköstum starfsmanna ásamt aukinni samkeppnishæfni fyrir 

hæft starfsfólk ( Maslach, 2017).  
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3 Aðferðafræði rannsóknar 

Hér á eftir verður greint frá þeirri rannsóknaraðferð sem notuð var við rannsóknina. Farið 

verður yfir val á viðmælendum og framkvæmd rannsóknarinnar gerð góð skil. Því næst verður 

greiningu og úrvinnslu ganga gerð góð skil ásamt því að farið verður yfir réttmæti og 

áreiðanleika aðferðarinnar. Að lokum verður farið yfir helstu takmarkanir rannsóknarinnar og 

siðfræðina sem tengist rannsóknaraðferðinni. 

3.1 Mögulegar rannsóknaraðferðir 

Algengustu tegundir rannsóknaraðferða eru eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative 

research) og megindlegar rannsóknaraðferðir (e. quantitative research). Nálgast þær 

viðfangsefnið hver á sinn hátt. Því þurfa rannsakendur að meta hvaða aðferð hentar best með 

tilliti til rannsóknarspurningarinnar (Esterberg, 2002). Til þess að skapa yfirlit yfir 

hegðunarmynstur eða þegar skoða á viðhorf margra einstaklinga henta megindlegar 

rannsóknaraðferðir vel. Megindlegar rannsóknaraðferðir hafa það að markmiði að afla 

tölulegra gagna sem hægt er að vinna úr með tölfræði. Niðurstöður slíkra rannsókna er iðulega 

hægt að yfirfæra yfir á heildarmengi eða þýði rannsóknar. Eigindlegar rannsóknir byggja á 

ólíkri nálgun og það er ekki hægt að alhæfa um niðurstöðu þeirra yfir á þýði. Samkvæmt 

Esterberg (2002) hentar þessi nálgun vel þegar viðfagsefnið er afmarkað og úrtak er smátt. 

Einnig er eigindleg nálgun vel til þess fallin að kanna og skilgreina: skynjun, reynslu, hegðun 

og viðhorf einstaklinga eða rýnihópa. Eigindleg rannsóknaraðferð gefur rannsakandanum 

möguleika á að gera ítarlegri skoðun á rannsóknarefninu (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Markmið höfundar er að fá innsýn í aðdraganda kulnunar og í framhaldinu 

skoða hvort um sé að ræða fyrirboða sem gefi vísbendingu um að einstaklingur stefni í kulnun. 

Þar sem viðfangsefni rannsóknarinnar þarfnast skilnings á upplifun einstaklinga var eigindleg 

aðferð valin til að fanga upplifun þeirra sem hafa reynslu af kulnun hvort sem er frá eigin 

sjónarhorni eða sem áhorfandi. 

3.2 Viðmælendur  

Úrtak rannsóknarinnar er markmiðsúrtak (e. purposive sampling). Í markmiðsúrtökum eru það 

markmið rannsóknarinnar sem stýrir vali viðmælenda og þeir valdir út frá þekkingu þeirra eða 

reynslu af rannsóknarefninu (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 2013). Þar sem 

markmið rannsóknarinnar var að rannsaka upplifun stjórnenda og starfsmanna af aðdraganda 

kulnunar með það að markmiði að koma auga á mögulega fyrirboða kulnunar voru skilyrði 
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fyrir þátttöku að viðmælendur hefðu reynslu af kulnun. Úrtak þessarar rannsóknar 

samanstendur því af annars vegar sex stjórnendum fyrirtækja þar sem starfsmenn hafa þurft að 

fara í leyfi frá vinnu vegna kulnunar og hins vegar sex starfsmönnum sem farið hafa í 

veikindaleyfi af sömu ástæðu. Þannig leitast rannsakandi eftir að finna samhljóm eða 

hugsanlegt misræmi hjá þessum tveimur hópum sem getur gefið innsýn í upplifun þessa tveggja 

hópa af aðdraganda kulnunar og hugsanlega koma auga á fyrirboða kulnunar. Rannasakandi 

aflaði viðmælanda í gegnum félagasamtök á sviði mannauðsmála ásamt því að nýta sér 

tengslanet sitt. Send var út beiðni um þátttöku á tugi stjórnenda í íslenskum fyrirtækjum. Af 

þeim sem svöruðu var yfirgnæfandi meirihluti konur. Allir viðmælendur störfuðu hjá 

einkafyrirtækjum. Hér að neðan eru helstu upplýsingar um viðmælendur en í samræmi við 

persónuverndarlög hafa rekjanlegar upplýsingar eins og til dæmis nöfn og heiti vinnustaða 

verið fjarlægðar. 

Tafla 1. 

 Listi yfir viðmælendur 

Staða í viðtali Starfsheiti Fjöldi í fyrirtæki Starfsaldur 
Starfsmaður 1 Tölvunarfræðingur Yfir 30 2 ár 
Starfsmaður 2 Deildarstjóri Yfir 50  4 ár 
Starfsmaður 3 Framkvæmdastjóri Yfir 30 2 ár 
Starfsmaður 4 Sölufulltrúi Yfir 50 10 ár 
Starfsmaður 5 Sölustjóri Yfir 30 1 ár 
Starfsmaður 6 Bankastarfsmaður Yfir 1000 16 ár 
Stjórnandi 1 Mannauðstjóri Yfir 50  21 ár 
Stjórnandi 2 Deildarstjóri Yfir 500 7 ár 
Stjórnandi 3 Framkvæmdastjóri sviðs Yfir 500 9 ár 
Stjórnandi 4 Mannauðstjóri Yfir 500 3 ár 
Stjórnandi 5 Mannauðstjóri Yfir 400 15 ár 
Stjórnandi 6 Mannauðstjóri Yfir 300 9 ár 

 

3.3 Framkvæmd rannsóknar 

Gagnaöflun fer fram í formi hálfopinna (e. semi structured interviews) einstaklingsviðtala og 

aðleiðsluaðferð (e. inductive data analysis) notuð til að þemagreina og túlka niðurstöðurnar. 

Öll viðtölin fóru fram í gegnum fjarfundarbúnað. Spurningar viðtalsrammans sem notaður er, 

eru opnar og taka mið af þremur meginþáttum, fyrirtækinu, teyminu og einstaklingnum. 
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Viðtalsforminu má lýsa sem stýrðum samræðum á milli rannsakanda og viðmælanda og er 

þessi viðtalsaðferð hentug til þess að öðlast góðan skilning á viðhorfum viðmælanda til 

rannsóknarefnisins. Hálfopin viðtöl fylgja fyrirfram ákveðnum viðtalsramma (sjá viðauka) 

þar sem mikilvægt er að spurningarnar séu opnar til þess að stuðla að því að viðmælandinn 

hafi tækifæri til að tjá sig á flæðandi máta (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Tilgangur þemagreiningarinnar er að rýna í frásagnir viðmælenda í leit að ákveðnum 

samhljómi eða mynstri sem hægt er að koma auga á (Braun og Clarke, 2006). 

3.4 Greining og úrvinnsla gagna 

Við gagnaöflun voru viðtöl við viðmælendur tekin upp með aðstoð fjarfundarbúnaðarins. 

Rannsakandi hafði því bæði hljóð og mynd á upptöku. Viðtölin voru afrituð orðrétt fljótlega 

eftir viðtalið á meðan það var enn ferskt í huga rannsakanda ásamt því að helstu athugasemdir 

rannsakanda við viðtalið voru skráðar niður. Því næst var textinn greindur með því að fara 

endurtekið vandlega yfir viðtölin. Til að byrja með var stuðst við spurningar viðtalsrammans í 

greiningunni og ákveðinn samhljómur fór að koma í ljós. Því næst voru þeir þættir sem 

endurtekið komu upp í viðtölunum greind í þemu. Þegar þemun voru skoðuð nánar komu í ljós 

undirþemu sem viðmælendur áttu sameiginleg. Til þess að greina undirþemun setti rannsakandi 

fram ákveðna fullyrðingu og afstaða viðmælanda til fullyrðingarinnar var ákvörðuð í samræmi 

við frásögn viðmælanda. Þannig mat rannsakandi hvort viðmælendur teldust vera sammála eða 

ósammála fullyrðingunni. Ef viðhorf viðmælanda kom ekki fram skráði rannsakandi það sem 

ekki vitað. Við greiningu komu í ljós fjögur meginþemu og 11 undirþemu (sjá mynd 6).  

 

3.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Mikilvægt er þegar verið er að afla gagna að tilgangur gagnanna sé hafður í huga í ferlinu þegar 

kemur að mati á gæðum gagna og metið sé hvort rannsóknin sé raunverulega að mæla það sem 

Mynd 4 Meginþemu rannsóknarinnar 
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henni er ætlað að mæla og teljist réttmæt (e. validity). Innra réttmæti rannsóknarinnar er háð 

því að hún gefi rétta mynd af raunveruleikanum svo niðurstöðurnar geti talist trúverðugrar. 

Mikilvægt er að fyrirbyggja að hægt sé að draga í efa niðurstöður rannsóknarinnar á grundvelli 

ótrúverðugleika. Í þessari rannsókn eru niðurstöður háðar persónulegri túlkun rannsakanda á 

lýsingum viðmælenda á upplifun sinni og getur það mögulega haft áhrif á innra réttmæti 

rannsóknarinnar. Ytra réttmæti rannsóknarinnar snýst um hversu líklegt er að hægt sé að alhæfa 

um niðurstöðurnar. Stærð og gæði úrtaks getur haft áhrif á ytra réttmæti rannsókna. Einnig 

getur framkvæmd viðtala haft talsverð áhrif á svör viðmælanda. Til dæmis skiptir orðalag og 

uppsetning á viðtalsramma máli. Einnig getur framkoma rannsakanda haft áhrif (Hoyle o.fl., 

2002). Hætta er á að í þágu réttmætis rannsóknarinnar að rannsakandi einblíni á þá þætti sem 

verið er að mæla og hafi þannig áhrif á viðmælendur á einhvern hátt (Bryman, 2016). Til að 

stuðla að réttmæti rannsóknarinnar voru öll viðtöl framkvæmd á sama máta, í gegnum 

fjarfundarbúnað og viðmælendum tilkynnt hver tilgangur rannsóknarinnar væri. Þar sem ekki 

er hægt að alhæfa um niðurstöðurnar telst rannsóknin ekki búa yfir miklu ytra réttmæti. Rík 

áhersla var lögð á við viðmælendur að öll gögn rannsóknarinnar væru órekjanleg og þeir hvattir 

til að svara á opinskáan hátt. Áreiðanleiki (e. reliability) snýr að stöðugleika niðurstaðna og 

teljast rannsóknir áreiðanlegar ef búast má við sömu niðurstöðu ef rannsóknin er endurtekin 

síðar. Til þess þarf rannsóknaraðferðin að vera stöðluð þannig að hægt sé að endurtaka hana 

með sama hætti. Áreiðanleiki rannsóknarinnar er lítill þar sem erfitt er að endurtaka allar 

aðstæður rannsóknarinnar. Rannsóknir geta verið áreiðanlegar án þess að teljast réttmætar 

(Bryman, 2016). 

3.6 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Þegar notuð er eigindleg rannsóknaraðferð geta aðstæður og andrúmsloft haft áhrif á 

niðurstöður. Einstaklingar eiga misauðvelt með að ræða andlega líðan við manneskju sem þeir 

þekkja ekki. Því er mikilvægt að sýna samkennd en á sama tíma gæta hlutleysis. Allir þeir sem 

rætt var við og höfðu sjálfir reynslu af því að hafa lent í kulnun lögðu meiri áherslu á líðan í 

frásögnum sínum á meðan stjórnendur töluðu meira almennt út frá aðstæðum. Það gerði það 

að verkum að blæbrigðamunur var á andrúmslofti viðtalanna milli stjórnenda- og 

starfsmannahópsins. Viðtölin voru öll mjög svipuð á lengd og þar sem viðtalsrammanum var 

fylgt í öllum viðtölunum takmarkast umræðan að miklu leyti við efni spurninganna. Einnig 

getur smæð úrtaksins mögulega veitt takmarkaða sýn á veruleikann og líkurnar eru minni á að 

hægt sé að ganga út frá því að niðurstöður séu yfirfæranlegar á stærra úrtak (Bryman, 2016). 
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3.7 Staða rannsakanda og siðfræði rannsóknarinnar 

Mikilvægt er að rannsakandi skoði eigin afstöðu og hugsanlega fordóma eða fyrirfram mótaðar 

skoðanir þegar kemur að gagnaöflun (Bryman, 2016). Rannsakandi er meðvitaður um að 

meðhöndlun persónulegra upplýsinga fylgir siðferðileg ábyrgð. Gögnin sem aflað var við 

vinnslu þessarar rannsóknar eru mjög persónuleg og mikilvægt að fulls trúnaðar sé gætt við 

meðhöndlun þeirra. Rannsakandi fékk leyfi hjá viðmælendum til að taka upp viðtalið bæði í 

hljóð og mynd og var viðmælendum greint frá því að fulls trúnaðar yrði gætt. Einnig var þeim 

tilkynnt að gögnum yrði eitt að vinnslu lokinni. Þar að auki kæmu engar persónugreinanlegar 

upplýsingar fram í niðurstöðunum. Þeim var einnig tilkynnt að þátttaka í rannsókninni væri 

valkvæð og þeim bæri ekki skylda til að svara einstaka spurningum ef þeir kysu að gera það 

ekki. Þeim var einnig bent á að þeim væri frjálst að enda viðtalið á hvað tímapunkti sem er ef 

þeir kysu að halda ekki áfram. Að lokum var samþykki fengið frá viðmælanda um að hefja 

viðtalið. Rannsakandi hafði engra hagsmuna að gæta í þessari rannsókn umfram það að svara 

rannsóknarspurningunni.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum hluta verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Niðurstöðurnar byggja á 

þemum og undirþemum sem greind voru úr viðtölum við 12 viðmælendur (sjá mynd 6 hér að 

ofan). Rætt var við sex starfsmenn og sex stjórnendur. Leitast er við að svara 

rannsóknarspurningunni sem rannsóknin er byggð á.  

4.1 Fyrirtækjamenning 

Fyrsta þemað er fyrirtækjamenning. Þrátt fyrir að viðmælendur gerðu stefnu og gildum 

fyrirtækisins í forvarnarmálum gegn kulnun yfirleitt mjög góð skil, bæði þegar rætt var við 

stjórnendur og starfsmenn, mátti greina að ekki var alltaf samræmi á milli þess sem lagt var 

upp með og því sem starfsmenn upplifðu. Undir þemanu fyrirtækjamenning mátti greina þrjú 

undirþemu. Þörf á skilgreiningu á kulnun og samviskubit starfsmanna sem fara í veikindaleyfi 

vegna kulnunar. Þá kom ítrekað fram að viðhorf viðmælenda til íslenskrar vinnumenningar 

væri í þá veru að það þætti eðlilegt að vinna mikið og að setja vinnuna í forgang væri 

aðdáunarvert.  

4.1.1.1 Skilgreining á kulnun. 

Þegar rætt var við stjórnendur kom á óvart hvernig rætt var um kulnun. Það var áhugavert 

hversu ákafir margir voru að telja upp aðgerðir innan vinnustaðarins sem þeir töldu að gætu 

mögulega haft fyrirbyggjandi áhrif á kulnun. Það var þó einhver undirtónn þar sem stundum 

virtist leika einhver vafi á hvað fyrirbærið væri. Þrír af sex stjórnendum sögðust hræðast að 

fólk væri ranglega greint með kulnun sbr.:  

[...] þetta orð kulnun er svo rosalega vandmeðfarið af því að þú getur markaðsett þetta á svo 

rangan hátt. Þetta getur verið svona strætó sem fólk vill hoppa inn í og bara byrjað að tala um, 

já ég held ég sé með kulnun (stjórnandi 6). 

Þá voru fjórir af sex stjórnendum sem minntust á að kulnun sem heilkenni væri ekki viðurkennt 

af öllum innan skipulagsheildarinnar. Stjórnandi 1 segist telja að hugtakið kulnun sé frekar 

nýtilkomið:  

Kulnun er hugtak sem var eiginlega ekkert til fyrr en, fyrir hvað ætli að það sé, svona þrjú ár 

síðan , þetta var til en var ekki upp á yfirborðinu, var frekar eitthvað svona, orðinn þreyttur og 

eitthvað svo og ég veit ekki hvort það sé komin ennþá formleg sjúkdómgreining [...] það þarf 
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ekki að fara langt aftur í tímann og jafnvel í sumum fyrirtækjum eflaust ennþá þá er þetta 

eitthvað sem er bara ekki talað um og þetta þykir veikleikamerki og sérstaklega eftir því sem 

þú ferð hærra í skipuritið (stjórnandi 1). 

Stjórnandi 1 telur mikilvægt að opna umræðuna og að líta þurfi á veikindaleyfi vegna kulnunar 

á sama hátt og þegar einhver slasar sig. Stjórnandi 4 tekur í sama streng og talar um að 

vinnufélagarnir samþykki ekki alltaf að um raunveruleg veikindi sé að ræða og þó hann telji 

mikilvægt að stöðva þannig umræðu hafi hann á stundum fullan skilning á hvernig öðrum 

starfsmönnum líður. Sbr.:  

[...] við erum ennþá bara í þannig samfélagi að þegar það dettur inn eitthvað sem heitir andleg 

veikindi og fólk þorir að segja frá því að það sé ekki krabbamein eða eitthvað þá er þetta bara 

djöfulsins væll [...] en svo skilur maður líka upp að vissu marki eins og þessi sem talar um að 

það sé alltaf allt svo erfitt og svo mikið álag og allt svo hræðilegt og svo bara séðu pósta á 

samfélagsmiðlum um að allt annað sem þú ert að gera þá hugsar fólk bara, hvað er að þér 

varstu að kvarta yfir vinnunni, hugsaðu aðeins lengra (stjórnandi 4).  

Frá sjónarhorni starfsmanna sem hafa farið í kulnun virðist vera að oft séu úrræðin í orði en 

ekki á borði og þeir segjast hafa upplifað að þeir væru orðnir vandamál ef þér létu vita af líðan 

sinni og það væri merki um veikleika að biðja um að vinnuálag væri minnkað. Starfsmaður 4 

segist hafa mætt skilningsleysi annars vegar og afskiptaleysi hins vegar Starfsmaður 5 notar 

svipað orðalag „[...] á þessum tíma þá fannst mér þessu svolítið sópað til hliðar“ . Starfsmaður 

6 segist ekki hafa rætt líðan sína við yfirmann sinn því honum fannst „asnalegt að vera með 

burnout“. Allir stjórnendur sem rætt var við höfðu orð á því að mikilvægt væri að opna 

umræðuna um andleg veikindi. Munur var á umræðunni um stjórnendur og starfsmenn. 

Stjórnendur töluðu um að mikilvægt væri að millistjórnendur væru vakandi fyrir líðan 

starfsmanna sinna. Þeir töluðu um að starfsmenn væru hvattir til að leita til sinna yfirmanna en 

það var svo líka rætt hversu mismunandi í stakk búnir þessir yfirmenn væru til að taka á 

málunum. Þeir töluðu um álagið á millistjórnendum sjálfum og sumir höfðu áhyggjur af því að 

millistjórnendurnir sjálfir væru í einhvers konar kulnunarástandi og hefðu ekki þolinmæði eða 

úrræði til að takast á við vanlíðan hjá undirmönnum sínum. Einnig virtust kröfurnar yfir höfuð 

vera meiri gagnvart stjórnendum. Þannig var umræðan þegar stjórnandi 4 var spurður um hvað 

hann teldi vera það helsta sem starfsmenn einblíni á þegar þeir eru að bera sig saman segir hann 

að um stjórnendur eigi það við að vera viðbragðsfljótur. Sbr.: 
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[...] Hversu lengi þú ert að svara tölvupóstunum. Ég sendi hérna á X og hann svarar bara 

tveimur vikum seinna hvaða vitleysisgangur er þetta! [...] Viðbragð já viðbragð ætli það sé 

ekki hvort sem það sé sími eða Workplace eða tölvupóstur eða annar miðill, hversu fljótur er 

leysa eldinn sem er að kvikna[...] fólk í stjórnendastöðum, þú færð borgað fyrir að vera 

responsive (stjórnandi 4). 

4.1.1.2 Samviskubit 

Fjórir starfsmenn töldu að þeir hefðu upplifað samviskubit gagnvart samstarfsfélögum þegar 

þeir fóru í veikindaleyfi. Margir sögðust einnig hafa upplifað samviskubit gagnvart 

stjórnendum. Starfsmaður 5 talar um hversu mikið búið var að fjárfesta í honum „Það var búið 

að þjálfa mig og enginn smá þjálfun og ég fer frá nýju og flottu fyrirtæki með fullt af þekkingu 

sem nýttist ekki lengur fyrirtækinu og það var búið að fjárfesta í mér alveg helling!“ Af 

stjórnendum voru það einnig fjórir sem töldu starfsmenn sína hafa upplifað samviskubit við að 

þurfa að fara í veikindaleyfi. Aðeins einn viðmælandi sagðist alls ekki hafa fundið fyrir 

samviskubiti heldur þvert á móti. Áhugavert var að aðeins einn af starfsmönnunum sem rætt 

var við sagðist upplifa að það að fara í veikindaleyfi hefði verið léttir á meðan fimm stjórnendur 

sögðust telja að fyrir starfsmenn þeirra hefði það verið léttir að fara í veikindaleyfi. 

 Starfsmennirnir upplifðu flestir að það að fara í leyfi hefði áhrif á samstarfsfélagana 

bæði andlega en einnig með því að auka vinnuálag þeirra. Starfsmaður 1 er einn af þeim sem 

upplifir að hann hafi brugðist samstarfsfélögunum sem hann gat ekki lengur stutt við bakið á. 

Sbr.:  

[...] en þegar það gerist þá er það mikil skömm. Það er hérna, mér líður eins og ég hafi brugðist 

fólki og já, það var aðallega það, mér leið eins og ég hefði klikkað á hlutunum [...] Starf mitt 

felst mest í því að veita vinnufélögum aðstoð og styðja við bakið á þeim (starfsmaður 3). 

Þá tala starfsmennirnir oft um að það fylgi því mikil skömm að upplifa að þú sért ekki að ráða 

við aðstæður. Fimm að þeim sex starfsmönnum sem rætt var við viðurkenndu að hafa meðvitað 

reynt að fela ástandið fyrir vinnufélögum sínum. Starfsmaður 1 talar um að hann hafi reynt að 

vera kátur og „halda feisi“ þegar kom að samstarfsfélögunum. Sömu sögu er að segja af 

starfsmanni 3 og 4 , þeir tala um að hafa reynt að láta á engu bera og láta ekki veikleikana sjást. 

Þeir stjórnendur sem rætt var við vildu líka meina að starfsmennirnir sjálfir væru oft ekki að 

átta sig á aðstæðum. Stjórnandi 4 talar um að hafa reynt að aðstoða starfsmann sem þáði enga 
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hjálp og telur hún að starfsmaðurinn hafi ekki áttað sig á alvarleika stöðunnar fyrr en alveg 

undir lokin rétt áður en hann fór í leyfi. Stjórnandi 3 tekur í sama streng:  

[...] fólk var bara örmagna en það upplifði líka mikla skömm þetta var oft eins og í einhverjum 

tilfellum þá bara hreinlega tók ég nánast ráðin af viðkomandi vegna þess að viðkomandi var 

svo blindaður á eigin aðstæður (stjórnandi 3).  

Þrír starfsmenn höfðu íhugað að segja upp störfum vegna vanmáttartilfinningar gagnvart 

starfinu í aðdraganda veikindaleyfisins í stað þess að fara í leyfi og töluðu um að þeir upplifðu 

neikvæðni í garð fyrirtækisins. Starfsmaður 3 segir til að mynda að það hafi verið eitt af 

einkennum kulnunar hjá sér að tala illa um og sjá allt það slæma við fyrirtækið.  

4.1.1.3 Dugnaður er dyggð. 

Beintengt við samviskubitið mátti heyra viðmælendur ítrekað tala um að það að vinna mikið 

og harka af sér sé íslenska leiðin. Þetta á bæði við um stafsmenn og stjórnendur. Starfsmaður 

6 talar um að fyrirmyndir á vinnustað hefðu verið duglegar og drífandi og allir færu bara áfram 

á hnefanum. Stjórnandi 4 telur að það skipti fólk máli að það sé að leggja sitt til málanna þrátt 

fyrir að því séu gefin úrræði sem eigi að stuðla að jafnvægi milli vinnu og einkalífs „[...]við 

viljum vera fjölskylduvænn vinnustaður, og allt það en þá veistu líka bara svona innst inni hjá 

fólki að það vilji standa sig svo vel í vinnunni, það er sama sem dugnaður á Íslandi“. Þegar 

stjórnandi 1 var spurður hvað hann teldi starfsmenn einblína þegar þeir væru að bera sig saman 

þá svaraði hann [...] Það er kannski líka þetta að fara áfram á hnefanum, já þessi gömlu sjóara 

gildi, kreppa hnefann og berjast, halda áfram og ekki sýna veikleika. Þá telur stjórnandi 4 að 

hugsanlega sé fólk ekki alltaf að nýta sér þau úrræði sem eru í boði því það sé ekki alltaf að 

átta sig á aðstæðum sjálft því það sé of upptekið að sýna dugnað og stingur upp á að kannski 

væri ráð að byrja að skima markvisst fyrir kulnun.  

 Þrír starfsmenn og tveir stjórnendur segjast hafa upplifað að aðdragandinn hafi verið 

langur en svo hafi hlutirnir gerst mjög hratt. Sbr.:  

 [...] málið er það að ég sjálf í rauninni fatta svo seint hvað er í gangi, það fyndna við það er 

að maður einhvern veginn bara áttar sig ekki á því að maður er kominn þangað sem maður er 

kominn fyrr en maður er kominn á hnén og þegar maður er kominn niður á hnén þá kemst 

maður ekki upp aftur (starfsmaður 5). 
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Meirihluti starfsmanna sögðu að fyrirmyndarstarfsmaður á þeirra vinnustað væri einhver sem 

vinnur mikið eða er helgaður starfinu á meðan aðeins tveir stjórnendur töldu svo vera.  

Stjórnandi 1 talar um að það þurfi að hafa rétta viðhorfið, „berjast og leggja sig fram“. Hann 

talar um að það sé fyrirboði um að starfsmaður sé ekki á réttri leið að hann gerir ekki meira en 

skyldan kallar „fara bara þegar klukkan er orðin“. Hann heldur áfram:  

Starfsmaður 1 virðist hafa upplifað fyrirmynd á sínum vinnustað sem einhver sem gerir mikið 

meira en skyldan kallar á og talar svona um helst fyrirmyndin í sinni deild hafi unnið myrkranna 

á milli og hann hafi reynt að keppa við að standa sig jafn vel. Starfsmaður 3 er með svipaða 

upplifun af vinnuframlagi og talar um að helstu fyrirmyndirnar á sínum vinnustað væru mjög 

helgaðar vinnunni„ [...] Það sem einkenndi þær var að flest allir einstaklingar, sumir með maka 

en flestallir áttu engin börn og vinnan var þeim allt”. Stjórnandi 4 leggur áherslu á að það sé 

frammistaðan sem skipti öllu máli og segir „ þeir sem vinna ekki vinnuna eru náttúrulega algjört 

tabú“. Hann heldur áfram og útskýrir að það sé frammistaðan sem verið sé að mæla en ekki sá 

tími sem starfsmenn eyða í vinnunni „þú stýrir þínu vinnuálag á þínum hraða ef það er eitthvað 

sem þú ert ekki delivera í verkefnum og annað þá er það samtalið en ekki hvenær og hvernig 

eða á hvaða hraða“. Starfsmaður 6 telur hins vegar að vera tilbúin til að vinna lengi sé mikilvægt 

og segir „þeir sem kannski gátu það ekki eða voru ekki tilbúnir að vinna lengi þeir væru kannski 

ekki að endast lengi í þessu eða þessari vinnu, það er mikill pressa“. Stjórnandi 6 kemur inn á 

að hann telji að stjórnendur þurfi hugsanlega að vinna meira en starfsmenn:  

[...] stjórnendur kannski vinna mest umfram? Nú er til dæmis erum við í beyond budgeting ef 

þú veist hvað það er tökum upp áætlanagerð á þriggja mánaða fresti og nú er stóra 

fjárfestingaráætlun tekin upp þannig að núna er ógeðslega mikið í gangi. En það er svona 

seasonalt eins og í öllum störfum. Hér vinnur fólk nánast bara sína átta tíma og fer svo bara 

heim“ (stjórnandi 6).  

4.1.1.4 Forvarnir gegn kulnun 

Allir starfsmenn sem rætt var við töldu að markvissar forvarnir gegn kulnun væru ekki 

nægjanlegar eða ekki nógu vel kynntar á vinnustað. Fjórir af stjórnendum voru á sama máli og 

[...] það var eiginlega þetta, það var rauði þráðurinn, var alveg sama, hætt að gera meira en 

skylda kallar, stimplar sig út á slaginu og svona ábyrgðartilfinningin farin og náttúrulega 

svona aukin samtöl við mig eða mitt fólk í mannauðsteyminu þegar það þurfti að ræða sín mál 

(stjórnandi 1).  
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töluðu um að forvarnir hefðu verið meira í orði en á borði. Þeir töluðu líka um að gildum 

fyrirtækisins hefði verið haldið hátt á lofti en aðgerðir hefðu ekki fylgt í kjölfarið.  

 Fimm starfsmanna sem rætt var við töldu að hugsanlega hefði verið mögulegt að 

fyrirbyggja veikindaleyfi þeirra með réttum aðferðum en aðeins tveir stjórnendur voru á sama 

máli. Margir viðmælendur komu með tillögur að úrræðum eða björgum sem hugsanlega gætu 

fyrirbyggt kulnun. Fræðsla um kulnun var ofarlega á blaði bæði fyrir stjórnendur og starfsfólk. 

Það kom ítrekað fram í viðtölunum mikilvægi opins samtals og að bæði stjórnendur og 

starfsmenn hefðu hag af því að fylgjast með líðan hvers annars.  

Ég held að ef allir yfirmenn kunna og hafa setið námskeið og svoleiðis um burnout og hvernig 

þetta fúnkerar allt og öll einkennin sem geta komið upp og hvernig á að spotta þau út og að 

þau séu með ákveðið kerfi í gangi til að takast á við það þegar það gerist að þeir fara að sjá 

það og séu með alltaf reglulega fræðslu fyrir allt starfsfólkið þannig að við getum öll fylgst 

með hvort öðru og það sé ekki bara stjórnendur sem eiga að fylgjast með heldur við erum öll 

að fylgjast með því og að ef við förum að sjá einhverja hluti að það sé þá opið samtal. 

(starfsmaður 2) 

Stjórnandi 4 veltir fyrir sér hvernig hægt sé að greina þá sem eru á leið í kulnun og lætur í ljós 

efasemdir um að jafnvel starfsmaðurinn sjálfur geri sér grein fyrir líðan sinni og fari ekki eftir 

leiðbeiningum vinnustaðarins um heilbrigðar venjur, að hluta til af því hann átti sig ekki á 

aðstæðunum. Hann stingur upp á að senda starfsmönnum reglulega „einhvern svona 

mælikvarðalista eða spyrja er þetta eitthvað sem þú tengir við og ef þú sérð einhverjar 

niðurstöður sem þú tengir við þá eru hérna úrræði“. Starfsmaður fimm talar einnig um 

mikilvægi þess að kanna líðan starfsmanna og stingur upp á reglulegum viðtölum til að ræða 

gagngert líðan án þess að ræða frammistöðu sérstaklega.  

 Fimm starfsmenn töldu einmitt að endurgjöf hafi ekki verið nægjanleg í aðdraganda 

kulnunarinnar til að hafa viðunandi fyrirbyggjandi áhrif. Aðeins einn stjórnandi taldi endurgjöf 

ábótavant. Aftur á móti svöruðu þrír stjórnendur að þeir teldu endurgjöf til starfsmanna á 

vinnustað hafa haft fyrirbyggjandi áhrif. Þá svöruðu fimm starfsmenn að rætt hefði verið við 

þá um líðan þeirra áður en þeir fóru í veikindaleyfi og fimm stjórnendur höfðu rætt við 

starfsmenn sína.   
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4.2 Jafnvægi vinnu og einkalífs 

Jafnvægi milli vinnu og einkalífs var viðmælendum ofarlega í huga. Þar mátti greina helst tvö 

undirþemu, ábyrgð starfsmanna og sú skoðun að konur væru hugsanlega í meiri áhættu en 

karlmenn að lenda í kulnun.  

4.2.1.1 Ábyrgð starfsmanna 

Fimm af stjórnendunum sem rætt var við töldu að starfsmenn sem lent hafa í kulnun bæru sjálfir 

að minnsta kosti hluta af ábyrgð á þeim aðstæðum sem leiddu til kulnunar. Fjórir starfsmenn 

voru á sama máli. Það kom ítrekað fram í umræðunni að allir viðmælendur töldu að grípa hefði 

þurft inn í fyrr. Þetta kemur sérstaklega skýrt fram hjá þeim starfsmönnum sem rætt var við. 

Starfsmaður 1 talar um að hann hafi ekki áttað sig á aðstæðum í tæka tíð og telur að hann hefði 

átt að bera ábyrgð á að leita sér hjálpar og vera ákveðnari í að leita sér hjálpar. Hann eins og 

aðrir talar um að aðdragandinn hafi verið langur en þegar hann hafi áttað sig á hver staðan var 

hafi hlutirnir gerst mjög hratt. Starfsmaður 2 hefur svipaða afstöðu og telur að ábyrgðin liggi 

að hluta hjá honum „ ég hefði sjálf átt að vera með mín mörk og setja mín skilyrði sjálf [...] að 

vissu leyti hefði vinnustaðurinn að sjálfsögðu getað sleppt því að útnota mig svona mikið sko!“ 

Starfsmaður 3 fer nánar í hvernig hann upplifði ábyrgðina:  

[...]Það vantaði styrk fannst mér í mig. Ég hefði getað gert hlutina öðruvísi út af því að it takes 

two to tangó. Ég hefði getað sagt nei á vissum stöðum. Það þarf líka aðeins að skoða eigin 

rann [...] Ég hefði getað í rauninni beðið um meiri skilning á starfinu varðandi hlutverk mitt 

til stjórnar og vinnunni þar og extra álaginu þar þannig að hefði ég kannski beitt mér fyrir því 

meira þá hefði þetta kannski getað farið öðruvísi en hins vegar var ég bara orðinn svo uppgefin 

að ég hafði ekki meira bensín til þess að taka þennan slag“ (starfsmaður 3). 

Starfsmaður 5 telur sig líka að einhverju leyti bera ábyrgð á stöðunni og þegar hann er spurður 

hvort hann telji að mögulega hefði verið hægt að koma í veg fyrir veikindaleyfi er svarið að 

hann hafi að hluta til borið ábyrgð á stöðunni. Átta viðmælendur töldu að einkalíf 

starfsmannsins hafi haft áhrif á atburðarrásina. Starfsmaður 2 kemur inn á átakanlega atburði í 

sínu lífi þar sem náinn aðstandandi þarfnaðist hjálpar „Ég stökk inn í og ætlaði að bjarga því 

og var að skipuleggja allt fyrir þá fjölskyldu ásamt því að vera með fólk hringjandi á nóttunni 

úr vinnunni þegar ég var sjálf með lítið barn heima og þannig að þetta var allt í lífinu“. 

Stjórnandi 3 hefur svipaða skoðun „Ég get eiginlega sagt að það sé undantekningarlaust og 
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bara já, undantekningarlaust var það þegar maður fór að tala við fólk að þá varð það að gera 

marga hluti í einu“. Stjórnandi 4 segir að erfitt sé að aðskilja vinnu og einkalíf og segir að 

jafnvel þó að vinnustaðurinn sé tilbúinn að breyta miklu fyrir líðan starfsmannsins þá sé það 

oft ekki hægt því orsökin sé í einkalífi fólks.  

1.1.1 Einkalíf starfsmanna 

Þrír starfsmenn af sex telja einkalíf þeirra hafa átt þátt í atburðarrásinni á meðan tveir telja að 

það hafi ekki verið áhrifavaldur. Meirihluti starfsmanna segja yfirmann sinn hafa haft vitneskju 

um aðstæður sínar í einkalífi í aðdraganda kulnunarinnar, það er sami fjöldi og stjórnendur. 

Fimm stjórnendur voru hins vegar á því máli að aðstæður í einkalífi starfsmanna hafi átt þátt í 

að starfsmaðurinn þurfti að fara í veikindaleyfi og virtist það vera viðhorfið að það væri alltaf 

eitthvað annað en bara vinnan. Stjórnandi 3 segir að þegar farið sé að skoða aðstæður nánar 

hafi líf utan vinnu viðkomandi alltaf einhver áhrif „[...] þá bara kom iðulega í ljós að viðkomandi 

var í námi, var í öðru starfi líka með eða átti ungbörn eða æfði mikið eða gerði allt þetta. Og 

þetta var bara of mikið“. Stjórnandi 6 tekur í sama streng og segir „lífið valda því að fólk 

krassar“. Sömu sögu má segja um stjórnanda 4 sem telur að erfitt sér að aðskilja þetta tvennt 

„Þetta er samspil af því að við erum bara einn og sami einstaklingurinn, sama hvar við erum“. 

Bæði stjórnendur og starfsmenn tala um umönnun barna sem þátt í að auka álag á starfsmenn. 

Stjórnandi 5 talar um að aðalbreytan í atburðarrásinni hafi verið bareignir sem hafi gert 

útslagið. Starfsmaður 2 talar einnig um umönnun barna: 

Ég veit að kulnun er einungis, eða á að vera einungis tengd við vinnu en að mínu mati er hún 

það bara alls ekki hún er tengd við einkalíf að sjálfsögðu líka. Og ég var þarna með lítið barn 

hún var eins og hálfs árs þarna og maður vinkonu minnar fyrirfór sér og hún var með þrjú lítil 

börn [...] þannig að þetta var allt í lífinu (starfsmaður 2). 

Það er athyglisvert að þeir starfsmenn sem sögðust ekki telja að einkalíf hafi haft áhrif á 

atburðarrásina eru karlmenn á meðan hinir starfsmennirnir eru konur. Báðir karlmennirnir vildu 

meina að eingöngu aðstæður á vinnustað hefðu verið ástæða atburðarásarinnar. Bæði 

stjórnendur og starfsmenn voru mjög sammála um að starfsmönnum bæri ekki að deila 

upplýsingum um einkalíf sitt með stjórnendum. Fimm starfsmenn af sex töldu samt að það væri 

gagnlegt fyrir stjórnendur að hafa upplýsingar um einkahagi starfsmanna. Það skein í gegn í 

umræðunni að það væri merki um umhyggju og einlægan áhuga á starfsmanninum og leið til 

að byggja upp traust.  
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[...] ef stjórnendur eða yfirmenn skynja að þeir séu ekki með þær upplýsingar sem þeir telja 

sig þurfa að hafa þá kannski geta þeir litið á það sem bara [...] sem að þeir væru ekki búnir að 

vinna sína heimavinnu nógu vel eða þeir eiga að gera sjálfa sig að „approachable“. Já, og vera 

traustsins verðir fyrir starfsmenn til þess að hérna treysta þeim fyrir persónuupplýsingum 

(starfsmaður 4). 

Einnig var áhugavert að stjórnendum fannst það yfirhöfuð ekki vera viðeigandi að vera að 

hnýsast í einkalífi starfsmanna en fannst að það væri gagnlegt að þeir létu þá vita þegar 

aðstæður fyrir utan vinnu fara að hafa áhrif á starf hans. Starfsmenn voru aftur á móti flestir 

þeirrar skoðunar að stjórnendum bæri að vera sig eftir upplýsingum um hag starfsmanna. 

Starfsmaður 10 segir „Mér finnst lágmark að þeir spyrji starfsmenn einfaldra spurninga, ertu 

að sofa illa, ertu að ná að hreyfa þig, þess konar hluti“. Starfsmaður 6 tekur aðeins dýpra í árina:  

Þeir eiga náttúrulega bara að sýna starfsfólki áhuga [...] þeir eiga að vita hvernig svona 

allavega helstu heimilisaðstæður eru, hvort einstaklingurinn sé skilinn eða hvort það sé nýtt 

barn á leiðinni, er hann að flytja eða bara þessi stóru atriði. Það er algerlega óboðlegt að 

stjórnendur viti ekki neitt (starfsmaður 6). 

4.2.1.2 Konur í meiri áhættu en karlar 

Fjórir viðmælendur töldu að konur væru líklegri til að lenda í kulnun en karlar eða ræða 

sérstaklega konur þegar kemur að áhættuþáttum fyrir kulnun. Þar telja viðmælendur að aukin 

ábyrgð kvenna á heimilinu og samviskusemi kvenna séu skýringin. Einnig veltir einn 

viðmælandi fyrir sér hormónastarfsemi kvenna og áhrifum hennar á kulnun. Stjórnandi 4 kemur 

með ráð fyrir konur til að fyrirbyggja kulnun sem lýsir viðhorfi hans:    

[...]Mér finnst þetta oftast vera konur þannig að ég segi: horfðu bara aðeins á kallana og 

hallaðu þér aftur í sætinu. Eins og strákarnir, tekur bara þrjú verkefni á dag og svo skaltu bara 

halla þér aftur í sætinu og lesa Mbl.is (stjórnandi 4).  

Stjórnandi 6 kemur aðeins inn á aðstæður í heimsfaraldrinum eins og aðrir viðmælendur en 

hann segist hafa tekið eftir merkjanlegum mun á milli kynjanna þegar kom að því að mæta 

aftur til vinnu eftir að hafa unnið heima í marga mánuði.  

Það var einn blaðamaður sem var bara í alvörunni, er fólk kvíðið! Ég sagði já og það eru 

eiginlega bara menn. Rosa margir menn sem eru kvíðnir og það finnst þeim svo merkilegt 
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þannig að ég fór að tala um þetta [...] það voru sérstaklega karlmenn sem bjuggu einir sem 

áttu rosalega erfitt með að koma til baka. (stjórnandi 6).  

4.3 Streita og álag 

Streita og álag er óhjákvæmilega hluti af umræðunni um kulnun. Allir starfsmenn sem rætt var 

við töluðu um að streituvaldandi aðstæður hefðu verið óvenju miklar í aðdraganda 

veikindaleyfisins. Einhverjir töluðu um heimfaraldurinn sem stærstu breytuna í að ekki hafi 

verið hægt að sporna við streitunni. Áberandi undirþemu streitu og álags voru þau neikvæðu 

áhrif sem óljóst verksvið í starfi hefur á einstaklinga og þær streituvaldandi aðstæður sem geta 

skapast við miklar breytingar og ójafnt álag. 

4.3.1.1 Óljóst verksvið starfsmanna 

Viðmælendur voru nokkuð samhljóða varðandi hvað teljist til streituvaldandi aðstæðna. Flestir 

vildu meina að miklar breytingar væru stór þáttur í að skapa streituvaldandi umhverfi og þegar 

mikið álag væri og verkefnin óljós leituðu starfsmenn til hvers annars eftir samkennd með því 

að ræða saman um hversu allt væri „ömurlegt og glatað“. Tveir starfsmenn rekja orsökina beint 

til áhrifa heimsfaraldursins og álagsins sem fylgdi óvissunni. Sbr.: 

[...] en vegna heimsfaraldursins þurfti að skera mjög mikið niður, starfsmenn, opnunartíma og 

að vera alltaf að búa til nýtt og nýtt scenario [...] En það var skorið það mikið niður á kostnað 

þeirra sem voru í brúnni og það þýddi að í rauninni mjólkuðu þau alla síðustu blóðdropana úr 

viðkomandi manneskju“ (starfsmaður 3).   

Starfsmaður 2 telur að það hafi valdið mikilli streitu að vera ekki með skýrt verksvið, hann 

segir „ég byrjaði líka í vinnunni og ég var á alltof lágum launum í rauninni og það var alltof 

fljótt sem ég var kominn í bara svolítið mikið að sinna hennar stöðu og hún var mikið í 

útlöndum og ég var með svo mikinn pakka“. Starfsmaður 3 tekur í sama streng þegar hann er 

spurður hvort hann telji að eitthvað hefði mátt betur fara í forvörnum gegn kulnun og segist 

hafa þurft nákvæmari starfslýsingu og aðstoð og skilning á aðstæðunum sem höfðu skapast í 

heimsfaraldrinum. Starfsmaður 3 heldur áfram og ræðir þær breytingar sem urðu í 

vinnuumhverfinu:  

[...] það var krísa og ekkert gefið eftir í skýrslugjöfinni. Það eykur líka á álag og þú aftengist 

í rauninni fyrirtækinu sem er galli [...] það varð breyting á yfirmanni erlendis þannig að hún 
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kemur inn og hún er kannski ekki með mikla reynslu, var rosa mikið í micromanagment , 

hennar stjórnunarstíll [...] En það hafði rosalega mikil áhrif á samskiptin okkar á milli og það 

frelsi sem mér var treyst fyrir áður og var kominn með traust fyrir, það í rauninni varð ekki og 

hún fór að stýra mínum undirmönnum og fara framhjá mér (starfsmaður 3).  

Starfsmaður 4 talar einnig um að það hefðu verið breytingar sem hann taldi vera stóran hluta 

af álaginu „Þetta var náttúrulega mjög sérstakur tími það var verið að reka fólk hægri vinstri“. 

Hann lýsir vanlíðan sinni í kjölfar uppsagnanna og að skortur hafi verið á samskiptum við 

starfsmenn. Starfsmaður 6 lýsir svipaðri upplifun af uppsögnum og segir jafnframt að endurgjöf 

hafi minnkað í kjölfar breytinganna og hann hafi upplifað að ekki væri tekið eftir vinnuframlagi 

hans:  

Það voru ákveðnar skipulagsbreytingar gerðar og það var nýr yfirmaður sem tók við og 

endurgjöfin snarminnkaði og maður hafði minna aðgengi að stjórnendum og kannski ýtti það 

undir að maður fór í burnout eða allavega var ekkert verið að pikka í mann [...] vegna þessara 

skipulagsbreytinga hafði yfirmaðurinn kannski litla hugmynd um hvað maður ætti að vera að 

gera í vinnunni og þá er auðvelt að vera undir radarnum þannig að það tók enginn eftir því 

hvað maður væri að gera (starfsmaður 6).  

Stjórnandi 6 talar af reynslu um nauðsyn þess að vera vakandi fyrir áhrifum breytinga á 

starfsmenn og ítrekar nauðsyn þess að halda fókus þegar miklar mannabreytingar eiga sér stað 

og mikil nýsköpun er í gangi því þá eru mestu líkur á að hlutirnir fari úrskeiðis.  

[...] maður þarf kannski aðeins að fylgjast meira með þegar einhverjir ákveðnir hlutir eru í 

gangi, til dæmis fórum við í gegnum rosa breytingar, á risastórri deild hjá okkur þar sem við 

bara skiptum eiginlega öllum út og það var áhyggjuefni af því að þeir fáu gömlu starfsmenn 

sem voru eftir voru bara gjörsamlega drukkna [...] ég myndi segja að maður verður að fylgjast 

með þegar það er mikil nýsköpun í gangi og eitthvað nýtt, mögulega fullt af mannabreytingum 

þá þarf maður að vera með gríðarlegan fókus því þá er mjög líklegt að eitthvað klikki. 

(stjórnandi 6). 

4.4 Einkenni kulnunar 

Fjórir stjórnendur töldu sig hafa upplifað breytingu á starfsmanninum í aðdraganda 

kulnunarinnar. Allir sex starfsmenn sem rætt var við töldu að breyting hafi orðið á sjálfum sér 
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sem sýnilegar ættu að vera öðrum, einhver einkenni sem gátu gefið vísbendingu um að ástand 

einstaklingsins væri breytt. Helstu undirþemun sem greind voru þegar kom að einkennum 

kulnunar voru persónuleikabreytingar og líkamleg einkenni.  

4.4.1.1 Persónuleikabreytingar 

Persónuleikabreytingar eru þær breytingar sem mögulegt er að taka eftir hjá einstaklingum. Það 

er að einstaklingurinn hegðar sé á ólíkan hátt en hann hefur gert áður. Tíu af tólf töluðu um 

einhverja breytingu. Tveir stjórnendur svöruðu að þeir hefðu ekki tekið eftir breytingum en 

tóku fram að þeir væru í þannig vinnuumhverfi sem gerir það erfiðara og í þeim tilvikum var 

það aukin fjarvera starfsmanna sem kom þeim á sporið um að ekki væri allt með felldu. Þeir 

sögðu jafnframt að oft hefði ástæða fjarverunnar verið vegna aukins álags í einkalífi ofan á 

starfið. Stjórnandi 1 talar um að hann hafi tekið eftir því að starfsmaðurinn hafi verið aftengdur 

vinnustaðnum og að mistökum hafi farið fjölgandi ásamt því að viðhorfið til vinnunnar hafði 

breyst „[...] það fór að verða meiri ágreiningur milli starfsmanna, Það var svona helsta skýringin 

fyrir utan svona það sem ég nefndi áðan, innri hvata og var orðið sama um hlutina og lét bolta 

detta.“ Starfsmaður 1 lýsir líðan sinni á mjög líkan máta: 

„Mér fannst ég ekki ná að klára verkefnin. Ég átti mjög erfitt með að halda einbeitingu og var 

að gleyma hlutum: [...] Ég var svolítið eirðarlaus skilurðu eða svona pirraður. Mér leið alls 

ekki vel [...] ég var pirraður og ég sé það alveg eftir á að það að var mjög stuttur í mér þráðurinn 

og svoleiðis sko, [...] Ég er alveg viss um að það hafi haft áhrif á samskipti mín við 

vinnufélaga“ (starfsmaður 1).  

Starfsmaður 2 lýsir vonbrigðum sínum yfir að yfirmaður sinn hafi ekki tekið eftir breytingunni 

á honum og augljósri vanlíðan. Hann segist jafnframt hafa verið farinn að forðast samskipti 

sem væri ekki venjulega hluti af hans persónuleika. Starfsmaður 2 talar líka um að hann hafi 

verið orðinn uppstökkur og neikvæður og ítrekar að einnig þarna hefði það átt að vera yfirmanni 

sínum ljóst að eitthvað hafði breyst „Ég var búin að lenda í held ég tvisvar svona hálfgerðu 

rifrildi við yfirmanninn [...] þar sem að hún hefði gjörsamlega átt að sjá að ég var bara öll að 

brotna saman sko“. Starfsmaður 3 segir starfsmannastjórann hafa tekið eftir breytingu á sér 

þegar hann kemur úr fríi. Hann segist hafa verið orðinn stressaður, tættur og dapur. Hann hafði 

orð á því sama og starfsmaður 2, og sagði „karakterinn minn var dálítið horfinn“. Starfsmaður 

4 segir aðalbreytinguna á sér hafa verið að hann dró sig í hlé:  
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Ég held bara að ég hafi dregið mig bara rosalega í hlé og bara einhvern veginn inn í skel og út 

úr öllu. Það var bara [...] En kannski var ég farin að vinna meira heima til að forðast að fara 

inn á vinnustaðinn og gæti verið að aðrir hafi tekið eftir því“ (starfsmaður 4).  

Stjórnandi 4 talar um að þráðurinn sé styttri „[...] það verður styttri þráðurinn, fólk varð fyrr 

pirrað eða fann fyrir meiri svona vanlíðan, þú sérð það bara utan á fólki“. Hann heldur áfram 

og lýsir starfsmanni í aðdraganda kulnunar „[...] það var bara orðin stuttur þráðurinn það mátti 

ekki anda og var rosalega mikið tal um álag, samt voru tekin verkefni af [...] en það minnkaði 

aldrei álagið [...] hún náði engum fókus, náði engri athygli“ Starfsmaður 5 talar um að hann 

hafi bæði upplifað að draga sig í hlé ásamt því að hann minnist á að vera stuttur í spuna. 

Stjórnandi 5 talar líka um þennan stutta þráð og áhrifin sem þetta gæti mögulega haft á 

samstarfsfélaga og að starfsmaðurinn hafi verið orðinn hrokafullur og það hafi gert það að 

verkum að hann hafi fengið samstarfsfólkið upp á móti sér frekar en að það hafi veitt honum 

stuðning. Þá lýsir hann ákveðnu fórnarlambsviðhorfi starfsmannsins og talar um að 

starfsmaðurinn hafi verið ólíkur sjálfum sér. 

 Tíu viðmælendur töldu að líðan hafi haft áhrif á frammistöðu. Starfsmaður 3 gengur 

svo langt að segja að honum hafi fundist hann heimskur og ekki náð að sjá heildarmyndina. 

Starfsmaður 6 segir „ Ég er nánast bara sat fyrir framan tölvuskjáinn allan daginn og gerði ekki 

neitt sko eða þannig var handónýtur á köflum allavega fannst mér það“.  Starfsmaður 5 lýsir 

líðan sinni í aðdragandanum að kulnuninni svona. 

„Það er svo áhugavert að maður fattar það ekki fyrr en maður er í rauninni komin á hnén, og 

það sem ég fann mest var rosalegur einbeitingarskortur og ég átti rosalega erfitt með að 

einbeita mér og einhvern veginn að drive-ið fer svolítið en samt þurfti maður að keyra, 

skilurðu. Þannig að þetta hafði gríðarleg áhrif“(starfsmaður 5). 

4.4.1.2 Líkamleg einkenni 

Allir starfsmenn sem rætt var við upplifðu einnig líkamleg einkenni önnur en þessi hefðbundnu 

streitueinkenni sem höfðu áhrif á daglegt líf þeirra. Í frásögnum þeirra má heyra þá lýsa því að 

hafa verið með stöðugan skjálfta í höndum sem þeir höfðu enga stjórn á. Þeir segja frá því að 

hafa ekki getað unnið vegna þess að þeir sáu ekki lengur á tölvuskjáinn því allt var í móðu og 

kvíðanum sem fylgdi því að vera með líkama sem væri að láta undan. Einn starfsmaðurinn lýsir 

því að hafa þurft að fara reglulega út í bíl til að gráta og svo hafi hann bara allt í einu ekki getað 
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hætt að gráta og mætti aldrei aftur í vinnuna. Í gegnum frásagnir starfsmannanna mátti oft heyra 

þá lýsa líkamlegum kvillum sem þeir voru að berjast við í aðdraganda kulnunarinnar. Það 

virðist vera sem líkamlegu einkennin hafi ekki vegið eins þungt og andlega vanlíðanin ef marka 

má frásagnir viðmælenda. Svefnleysi kemur mjög oft fyrir og hafði mjög neikvæð áhrif á 

ástand þeirra. Sumir greindu frá svima og allir töluðu um að hafa upplifað yfirþyrmandi 

okurleysi. Starfsmaður 4 lýsir sínum einkennum á þessa leið:  

[...] lystaleysi svefnleysi, ja, og bara hérna hárlos á tímabili, bara svona líkamleg einkenni, og 

svona skap, rosalegur pirringur og óþolinmæði og bara einhvern veginn rosalega lágur 

þröskuldur, bara stutt í kviku og allt einhvern veginn verður svo mikið, bara svona 

yfirþyrmandi“ (starfsmaður 4).  
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í hvernig starfsmenn og stjórnendur upplifa 

aðdraganda kulnunar. Eru til staðar fyrirboðar sem geta gefið stjórnendum vísbendingu um að 

starfsmaður sé hugsanlega á leið í kulnun? Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar 

skoðaðar í fræðilegu samhengi og tenging þeirra við fyrri rannsóknir.  

5.1 Fyrirtækjamenning  

Fyrirtækjamenning mótar það hvað starfsmenn gera og leggja línurnar um það sem þykir 

eðlilegt. Eins og áður hefur komið fram gegnir leiðtogastíll skipulagsheildarinnar stóru 

hlutverki í að móta fyrirtækjamenninguna. Undir fyrirtækjamenningu falla einnig venjur 

starfsmanna og óskráðu reglurnar um hvað þykir ásættanlegt á vinnustaðnum (Armstrong og 

Taylor, 2020). Þetta á einnig við um viðhof starfsmanna til vinnuframlags og hvernig þeir 

spegla sig í hegðun og frammistöðu samstarfsfélaga og hvaða áherslur eru innan 

skipulagheildarinnar gagnvart öryggi og heilsu starfsmanna.  

 Þrátt fyrir að mikið hafi verið fjallað um í fræðunum um líðan starfsamanna og 

mikilvægi þess að stuðla að helgun starfsmanna til að fyrirbyggja vanlíðan mátti sjá að margir 

stjórnendur voru tortryggnir í garð kulnunar eða jafnvel óöruggir um hvað fælist í heilkenninu.  

Þá var ekki alltaf settur sami skilningur í hvað fælist í kulnun og virtust sumir vera hræddir við 

að starfsmenn gætu notfært sér það til að fara í frí. Einnig skein í gegn viðhorfið að mögulega 

gætu einstaklingar sem fara í veikindaleyfi vera taldir veikburða og litnir hornauga. Það gerir 

það að verkum að þeir eru líklegri til að fela ástandið en að leita sé hjálpar. Ef marka má svör 

viðmælenda virðist vera að í mörgum fyrirtækjum sé þetta hluti af grundavallar undirliggjandi 

hugmynd einstaklinga og þeir því líklegir til að heimfæra aðstæður á það sem þeir trúa (Schein, 

2004). Í þessu tilfelli er það að kulnun sé tortryggilegt fyrirbæri. Samkvæmt Maslach (2017) 

þá hefur einstaklingsmiðuð nálgun á kulnun sem tengd er við færni einstaklingsins til að 

bregðast við álagi ýtt undir að heilkennið sé litið hornauga á vinnustöðum. Þannig er oft litið á 

kulnun sem mælikvarða á þrautseigju eða dugnað einstaklingsins. Inngrip á vinnustaðnum 

sjálfum eru því líklegri til árangurs en inngrip hjá einstaklingnum þar sem unnið er að því að 

móta grundvallar undirliggjandi hugmyndir starfsmanna í þágu bættrar fyrirtækjamenningar 

(Maslach, 2017). Á meðan heilkennið kulnun er ekki tekið alvarlega af stjórnendum og 

starfsmönnum er erfitt að ætlast til þess að brugðist sé við á áhrifaríkan hátt (Armstrong og 

Taylor, 2020). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að stjórnendur hefðu áhyggjur af að 

starfsmenn gætu litið á kulnun sem tækifæri til að fara í langt launað frí. Ekki er ástæða til að 
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efast um að um raunverulega kulnun sé að ræða þótt fleiri en einn fari í veikindaleyfi. Kulnun 

getur verið að hluta til smitandi þar sem samkvæmt rannsókn Bakker, Le Blanc og Schaufeli 

(2005), upplifa einstaklingar sig hamingjusamari þegar þeir eru í kringum fólk sem sýnir 

svipbrigði sem tengja má við gleði og hamingju.  

  Sálfræðilegi samningurinn hefur áhrif á samband starfsmanns og vinnuveitenda og 

gagnkvæmar væntingar þeirra (Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2007). 

Mögulegt er að starfsmenn upplifi að um rof sé á sálfræðilega samningnum að ræða frá sinni 

hálfu þegar frammistaða dvínar og þeir flosna upp úr starf og að því fylgi samviskubit. Það 

kemur skýrt fram í niðurstöðunum að því fylgi samviskubit og jafnvel skömm að fara í 

veikindaleyfi, bæði gagnvart samstarfsfélögum og stjórnendum. Sú upplifun starfsmanna að 

þeir séu ekki að standast væntingar sem gerðar eru til þeirra er uppspretta vanlíðanar. Bæði 

stjórnendur og starfsmenn voru sammála um það, en áhugavert er að fimm stjórnendur töldu 

að starfsmenn upplifðu það sem létti að fara í veikindaleyfi en aðeins einn starfsmaður var 

sammála því. Samkvæmt væntingakenningu Vroom eru líkur á að einstaklingar gefist upp ef 

væntingar um árangur eru litlar eða útkoman jafnvel óæskileg (Landy og Conte, 2018).  

 Íslendingar vinna meira í vinnustundum en aðrar þjóðir og að standa sig vel í starfi er 

hluti af sjálfsmynd margra Íslendinga (Kolbeinn Stefánsson, 2012). Þar af leiðandi þarf ekki 

að koma á óvart að niðurstöður rannsóknarinnar sýni að margir telji dugnað og mikla viðveru 

í vinnu vera til eftirbreytni og tengist það að hluta þjóðarstoltinu. Íslendingar teljast vera 

dugnaðarforkar eins og heyra má á orðræðu viðmælenda telst það að standa sig vel vera sama 

sem dugnaður á Íslandi og einn komst svo að orði „gömlu sjóaragildin, kreppa hnefann og 

berjast, halda áfram og ekki sýna veikleika“. Einn stjórnandinn talar meira að segja um að það 

að gera ekki meira en skyldan kallar væri fyrirboði um að starfsmaður væri ekki á réttri leið. 

Vinnustaður nútímans heldur áfram að vera arfleið fortíðarinnar. Tillögur til að endurskilgreina 

vinnu getur verið flókið ferli fyrir þá einstaklinga sem búa yfir sjálfsímynd sem mótuð er af 

gömlum gildum (Williams o.fl., 2016). Fyrirtækjamenningin mótar hvað telst vera ásættanlegt 

á vinnustað og þegar grundvallar undirliggjandi hugmynd nær að festa rætur í skipulagheild er 

það mjög stórt verkefni að breyta henni. Grundavallar undirliggjandi hugmyndir eru það sem 

erfiðast er að breyta í fyrirtækjamenningu þar sem það setur úr jafnvægi þau hugrænu tengsl 

sem einstaklingar hafa myndað og hafa áhrif á félagslega upplifun einstaklingsins (Schein, 

2004). 
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 Þegar kemur að forvörnum gegn kulnun þá geta inngrip á vinnustaðnum sjálfum verið 

mikið árangursríkari en inngrip hjá einstaklingum. Einkenni kulnunar eins og til að mynda 

bölsýni og auknar fjarvistir geta haft smitandi áhrif og skipulagsheildir geta átt erfitt með að 

bæta fyrirtækjamenninguna í heild ef eingöngu er einblínt á einstaklinga. Ef mögulegt er að 

bæta vinnuumhverfið fyrir stóran hóp starfmanna getur það haft í för með sér jákvæð áhrif á 

fyrirtækjamenninguna alla (Bakker, Le Blanc og Schaufeli, 2017; Maslach, 2017). Meirihluti 

starfsmanna sem rætt var við töldu að forvörnum gegn kulnun væri ábótavant og gildi 

skipulagsheildarinnar meira í orði en á borði og lesa má úr niðurstöðunum að þörf sé á að efla 

fyrirtækjamenningu í gegnum leiðtoga skipulagheilda. Allir viðmælendur töldu að annaðhvort 

væru forvarnir ekki nægjanlegar eða ekki nógu vel kynntar á vinnustað. Stjórnendur töldu 

margir að ýmis jákvæð hlunnindi stæðu starfsmönnum til boða sem ætlað væri að hafa góð 

áhrif á líðan starfsmanna. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að sterkari tengsl eru á milli 

vinnuumhverfis og kulnunar en einstaklingsbundinna þátta starfsmanna og kulnunar (Schaufeli 

o.fl., 2009). Fimm starfsmenn töldu að réttu úrræðin hefðu getað skipt sköpum varðandi 

útkomuna en stjórnendur voru á öðru máli og töldu að úrræðin hefðu ekki haft tilætluð áhrif. 

Það er í samræmi við fyrri rannsóknir sem hafa sýnt að innleiðing á ýmiss konar hlunnindum 

fyrir starfsfólk til að efla heilsu og vellíðan skilar sér ekki endilega í færri fjarvistum og minni 

kostnaði vegna veikinda starfsmanna (Reif o.fl., 2020). Einn stjórnandi telur að ástæðan fyrir 

því að starfsmenn nýti sér ekki þau úrræði sem í boði eru geti verið að starfmenn geri sér ekki 

grein fyrir ástandi sínu sjálfir og fari því ekki eftir leiðbeiningum vinnustaðarins um heilbrigðar 

venjur. Það er því mikilvægt að veita starfsmönnum endurgjöf og ræða reglulega við þá til þess 

að geta greint væntingar þeirra (Armstrong og Taylor, 2020: Schein, 2004).  

 Endurgjöf á frammistöðu starfsmanns er talið eitt af úrræðum í starfi sem eflir 

einstaklinginn (Bakker og Demerouti, 2007). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þeir 

starfsmenn sem rætt var við töldu að endurgjöf hafi ekki verið nægjanleg til að hafa 

fyrirbyggjandi áhrif á meðan þrír stjórnendur telja að endurgjöf á sínum vinnustað sé nægjanleg 

til að hafa fyrirbyggjandi áhrif. Þeir starfsmenn sem rætt var við töldu það vera í verkahring 

stjórnenda að taka oftar stutt viðtöl við starfsmenn sína til að kanna líðan. Stjórnendur komu 

með hugmyndir af spurningalistum sem gætu skimað fyrir kulnun.  

 Ef marka má frásagnir starfsmanna á aðdraganda kulnunarinnar má draga þá ályktun að 

starfsmennirnir hafi verið helgaðir starfi sínu en á einhverjum punkti hafi eitthvað farið 

úrskeiðis. Niðurstöðurnar sýna einnig að flestir viðmælendanna lýsa fyrirmyndarstarfsmanni á 
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vinnustað sínum sem starfsmanni sem helgar sig starfinu og leggur sig mikið fram. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að tengsl eru á milli frammistöðu starfsmanna og helgunar (Bakker og Bal, 

2010). Þannig er það alls ekki slæmt að starfsmenn leggi sig fram og sýni starfinu áhuga. Það 

sögðu allir starfsmenn sem rætt var við að á vinnustaðnum hefðu orðið breytingar, það voru 

breyttar aðstæður og nýir yfirmenn. Einn starfsmaður sagðist hafa í kjölfarið upplifað minna 

sjálfræði í starfi sem leiddi til minna sjálfstrausts en rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl á milli 

skorts á sjálfræði og lítillar þátttöku í ákvörðunartöku og kulnunar (Schwab, 1986). Starfsmenn 

töluðu um að endurgjöf hefði verið ábótavant frá nýja yfirmanninum. Það getur verið mjög 

mismunandi hvað hvetur einstaklinga áfram og samkvæmt væntingakenningunni ákvarðast 

hvatning einstaklingsins af því hvernig hann skynjar sambandið milli vinnuframlags og 

umbunar (Landy og Conte, 2018). Starfsmaður sem hvattur er áfram af endurgjöf og hrósi 

upplifir að tilgangslaust sé að leggja sig fram ef engin endurgjöf er til staðar (Landy og Conte, 

2018). Sumir starfsmenn upplifðu vantraust í sinn garð af hálfu nýja yfirmannsins. Traust 

yfirmanna, góðar vinnuaðstæður og starfsöryggi eru lykilþættir í sálfræðilega samningnum 

(Armstrong og Taylor, 2020).  

 Þannig má segja að það sem eigi stærstan þátt í fyrirtækjamenningu séu þær 

grundavallar undirliggjandi hugmyndir sem starfsmenn búa yfir. Hér virðist vera að hugmyndir 

um dugnað séu að langir vinnudagar og þrautseigja sé ríkjandi viðhorf. Það kemur fram í 

hverjar teljast vera helstu fyrirmyndir starfsmanna og hvernig starfsmenn forðast að láta í ljós 

líðan sína og í samviskubitinu sem fylgir því þegar þeir þurfa að fara í veikindaleyfi. Einnig 

gefur óöryggi stjórnenda gagnvart heilkenninu kulnun vísbendingu um að þörf sé á úrræðum 

sem veita þeim sjálfstraust til að taka afstöðu skipulagsheildinni og starfsmanninum til heilla.  

Niðurstöðurnar benda einnig til þess að starfsmenn kunni að meta persónulegri nálgun þegar 

kemur að líðan þeirra en að jákvætt sé aðgerðir í kjölfarið séu hugsaðir með vinnustaðinn sem 

heild í huga. Þá kemur í ljós mikilvægi gagnkvæms traust á milli stjórnenda og starfsmanna.  

5.2 Jafnvægi vinnu og einkalífs) 

Mikið af rannsóknum hafa verið gerðar á jafnvægi vinnu og einkalífs enda má segja að líf fólks 

sé í heildina þessir tveir þættir. Þegar jafnvægi ríkir á milli vinnu og einkalífs upplifa 

einstaklingar að þeir geti með góðu móti gefið af sér bæði í vinnu og heima (Frone o.fl., 1992). 

Jafnvægi á milli vinnu og einkalífs eykur líkur á ánægju í starfi. Starfsmenn eru einnig líklegri 

til að sýna fyrirtækinu hollustu ef þeir eru ánægðir í starfi (Dierendonck, 2018). 
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 Þeir stjórnendur sem rætt var við töldu flestir að starfsmennirnir bæru sjálfir að minnsta 

kosti hluta af ábyrgð á þeim aðstæðum sem leiddu til kulnunarinnar. Starfsmennirnir tóku undir 

það. Margir stjórnendur vildu meina að ástæður kulnunarinnar væri að stórum hluta 

skuldbindingar starfsmannsins utan vinnu. Flestir einstaklingar hafa einhverjar skuldbindingar 

utan vinnu og vilja geta samþætt vinnu og einkalíf á þann hátt að þeir vaxi í starfi samhliða því 

að þeir dafni sem einstaklingar (Lewis og Cooper, 2005). Starfsmennirnir ræddu um að þeir 

hefðu átt að setja mörk fyrr eða reyna að leita sér hjálpar en töluðu samt um að þeim hefði 

fundist að yfirmaðurinn hefði átt að grípa inn í fyrr. Hugtakið kulnun var skilgreint árið 2019 

af Alþjóðaheilbrigðistofnuninni sem starfstengt fyrirbæri sem væri afleiðing viðvarandi 

starfstengdar streitu (World Health Organization, 2019). 

 Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar er áhugavert að það virðist vera misræmi milli þess 

sem ætlast er til af stjórnendum og millistjórnendum annars vegar og óbreyttum starfsmönnum 

hins vegar. Gerðar voru kröfur á millistjórnendur að þeir bæru ábyrgð á líðan undirmanna sinna 

á meðan þeir efuðust um að þeir hefðu úrræði til að geta sinnt því af heilindum. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að tengsl eru á milli upplifunar um að stjórnun og skipulag á vinnustað sé í 

lagi og hversu ánægðir starfsmenn eru í starfi (Utriainen og Kyngäs, 2011). Með aukinni 

starfsánægju eykst vellíðan starfsmanna sem hefur jákvæð áhrif á skipulagsheildina (Hlín 

Kristbergsdóttir o.fl., 2008). 

 Bæði stjórnendur og starfsmenn töldu barneignir auka álag á starfsmenn og sumir töldu 

þær ástæðu kulnunarinnar. Rannsóknir hafa leitt í ljós að foreldrakulnun leiðir ekki endilega til 

kulnunar á vinnustað heldur þvert á móti getur vinnustaðurinn verið hvíld frá álagi heimilisins 

og öfugt (Roskam o.fl.,). Að sama skapi segir hlutverkakenningin okkur að þegar álag sem 

stafar af mismunandi hlutverkum einstaklings eykst og ójafnvægi myndast getur orðið erfitt að 

samræma hlutverkin og togstreita myndast (Poggesi o.fl., 2019). Þeir karlmenn sem rætt var 

við töldu einkalífið ekki hafa haft áhrif á aðstæður heldur eingöngu aðstæður á vinnustað. Það 

er í samræmi við fræðin en þau segja að hjá körlum séu það starfsaðstæður sem sé helsti 

streituvaldur en hjá konum eru það kröfurnar varðandi fjölskyldulíf og starf sem er uppspretta 

álags. Jafnframt er líklegra að konur upplifi meiri vanlíðan en karlar þegar ójafnvægi er á milli 

vinnu og einkalífs (Kitterød, 2016: Lowe og Northcott, 1988). Það sýnir sig einnig í því að 

konur virðast taka frekar tillit til einkalífs þegar kemur að vali á starfi. Konur er frekar tilbúnar 

að minnka við sig í starfi eða skipta í fjölskylduvænni vinnu til að ná jafnvægi milli vinnu og 
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einkalífs en karlmenn velja að hagræða vinnutímanum til að geta sinnt skyldum fjölskyldunnar 

(Kitterød, 2016). 

 Báðir hóparnir voru mjög sammála um að starfsmönnum bæri ekki að deila 

upplýsingum um einkalíf sitt með stjórnendum en báðum hópum fannst það sem vera mjög 

gagnlegt og jafnvel lykilatriði í að sýna starfsmönnum stuðning. Það að sýna starfsmanninum 

áhuga og stuðning er liður í að hvetja hann áfram í starfi ((McGregor og Doshi, 2020).  

Rannsóknir hafa líka sýnt að tengsl eru á milli jákvæðrar félagslegrar upplifunar á vinnustað 

og helgun starfsmanna (Maslach, 2017). Starfsmenn töldu það á ábyrgð stjórnandans að bera 

sig eftir upplýsingum um starfsmenn sína en hjá stjórnendum var það öfugt. Þeir töldu það vera 

hlutverk starfsmanna að bjóða fram upplýsingar ef þörf væri á.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þriðjungur viðmælenda töldu konur vera 

líklegri en karla til að lenda í kulnun. Það er í samræmi við tölur VIRK en árið 2020 voru 67% 

skjólstæðinga endurhæfingarsjóðsins konur. Einnig leiddi könnun rannsóknarstofnun 

vinnumarkaðarins í ljós að fjórðungur kvenna á vinnumarkaði býr við slæma andlega heilsu en 

það er hærra hlutfall en mælist hjá körlum (Margrét Einarsdóttir, Kristín Heba Gísladóttir og 

Kolbeinn Hólmar Stefánsson, 2021). Viðmælendur töldu skýringuna geta verið aukna ábyrgð 

kvenna á heimilinu og samviskusemi þeirra. Hugsanlega getur því verið um ofhleðslu hlutverka 

að ræða sem stafar af skorti á annaðhvort tíma eða úrræðum til að uppfylla kröfur margþættra 

hlutverka einstaklingsins (Rozario o.fl., 2007). Einnig hefur verið sýnt fram á að konur beri að 

mestu leyti einar hugrænu byrðina sem fylgir heimilinu og að henni fylgir mikið andlegt álag 

(Ragnar Þór Ingólfsson, 2021). 

 Þegar kemur að jafnvægi milli vinnu og einkalífs virðast niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til að upplifun bæði stjórnenda og starfsmanna sé að ábyrgðin á aðstæðum sé að stórum 

hluta á herðum starfsmannsins með tilliti til þess að setja mörk. Stjórnendur álíta að ekki sé rétt 

að fara fram á að fá upplýsingar um einkalíf starfsmanna en starfsmenn telja það vera merki 

um umhyggju að stjórnendur inni eftir slíkum upplýsingum. Það kom einnig í ljós að upplifun 

viðmælenda var að einkalíf starfsmanna getur haft áhrif á getu til að sinna starfi, einkum hjá 

konum. Samkvæmt viðmælendum hefur stuðningur og áhugi stjórnanda á starfmanni mikil 

áhrif á líðan hans.  
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5.3 Streita og álag 

Streita er viðbragð einstaklingsins við streituvöldum og geta þau verið mjög mismunandi á 

milli einstaklinga. Áhrif streituvalda geta verið mismikil eftir því hversu mikla stjórn á 

streituvöldum einstaklingurinn upplifir að hann hafi, hversu vel hann þekkir aðstæðurnar og 

hversu lengi ástandið varir (Kemeny, 2003). Allir starfsmenn sem rætt var við töluðu um að 

streituvaldandi aðstæður hefðu verið óvenju miklar í aðdraganda veikindaleyfisins. Þeir ræddu 

einnig um þau neikvæðu áhrif sem óljóst verksvið í starfi hefur á einstaklinga en óljóst hlutverk 

á vinnustað er uppspretta streitu. Þegar starfsmenn eru óvissir um hvers ætlast er til af þeim er 

erfitt fyrir þá að gera sér grein fyrir hvaða úrræði eru nauðsynleg til að ná árangri. Þetta getur 

leitt til þess að þeir upplifi streitu án þess að standa frammi fyrir raunverulegu vandamáli sem 

réttlæt gæti streituviðbragð (Schaufeli og Maslach, 2017).  

 Niðurstöður leiddu í ljós að viðmælendur töldu flestir að miklar breytingar væru stór 

þáttur í að skapa streituvaldandi umhverfi. Tveir starfsmenn rekja orsökina beint til áhrifa 

heimsfaraldursins og álagsins sem fylgdi óvissunni. Tapað sjálfstraust starfsmanna sem 

upplifðu úrræði sín uppurin sýnir að skortur á sjálfræði eykur streitu (Schwab, 1986).  

Kenningin um varðveislu úrræða segir okkur að álagið við að tapa úrræðum er meira en þegar 

úrræði eru unnin (Hobfoll, 2011). Það eru því ekki endilega breytingarnar sjálfar sem eru 

streituvaldandi heldur úrræðin sem geta tapast í ferlinu (Schaufeli og Maslach, 2017). 

Stjórnendur ræddu einmitt um mikilvægi þess að vanda verkin þegar kemur að breytingum. 

Sérstaklega þegar kemur að uppsögnum sem voru einnig uppspretta streitu hjá þeim 

starfsmönnum sem rætt var við. Neikvæð afleiðing streitu sem kemur í kjölfar áreitis frá 

streituvöldum lýsir sér í kvíða, depurð, vanmáttarkennd og að upplifa að vera ofurliði borinn 

(Kemeny, 2003). 

5.4 Einkenni kulnunar 

Kulnun er skilgreind sem langtímaástand sem talið er tilkomið vegna viðvarandi 

atvinnutengdrar streitu (Maslach, 2003). Kulnunarástand þróast yfir langan tíma, jafnvel í 

skrefum og þar af leiðandi er oft erfitt að gera sér grein fyrir tilvist þess (Golembiewski 

o.fl.,1983). Þegar kemur að einkennum kulnunar er heldur ekki alltaf auðvelt að greina þau frá 

einkennum annars ástands. Starfskulnunarlíkani Maslach (2003) er ætlað að ná utan um þrjár 

lykilvíddir kulnunar, örmögnun, bölsýni og aftengingu við starf ásamt skertum afköstum 

einstaklingsins og upplifun hans á að hann geri ekkert gagn. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að helstu einkenni sem viðmælendur tóku eftir voru persónuleikabreytingar. 
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Stjórnendur ræða um að hafa upplifað starfsmenn sem aftengda vinnustaðnum en skýr tengsl 

eru milli kulnunar og  áhugaleysis í starfi. (Maslach og Leiter, 2000). Bæði stjórnendur og 

starfsmenn töluðu um mikla neikvæðni og pirring í aðdraganda kulnunarinnar. Það er í 

samræmi við fræðin sem segja einstaklinga þróa með sér neikvætt viðhorf gagnvart verkefnum 

sínum og bölsýni og tilfinningadeyfð fari að gera vart við sig í aðdraganda kulnunar (Leiter og 

Maslach, 1988). Báðir hópar eru sammála um að það að draga sig í hlé sé merki um að líðan 

starfsmanns sé breytt. Þá töluðu bæði starfsmenn g stjórnendur um að árekstrar við aðra 

starfsmenn urðu algengari. Samkvæmt Leiter og Maslach (1988) verða einstaklingar á leið í 

kulnun tortryggnir í garð vinnufélaga og samskiptin verða ópersónuleg. Með tímanum 

aftengjast einstaklingar starfinu og upplifa að þeir séu ekki að standa sig. Það voru stjórnendur 

og starfsmenn sammála um og lýstu skertri frammistöðu starfsmanna og auknum mistökum í 

starfi.   

 Rannsóknin leiddi í ljós að allir starfsmenn sem rætt var við upplifðu einhver líkamleg 

einkenni í aðdraganda kulnunarinnar. Þar kom svefnleysi mjög oft upp og hafði það veruleg 

neikvæð áhrif á ástand þeirra. Líkamleg einkenni kulnunar geta verið margvísleg og getur 

tilfinningaleg örmögnun leitt til svefnleysis, gleymsku eða minnisleysis (Leonard, 2018). 

Stjórnendur ræddu einnig að aukin fjarvera hefði verið eitt af því sem þeir tóku eftir í 

aðdraganda kulnunarinnar. En samkvæmt Schwab, 1986 eru ein fyrstu áþreifanlegu áhrif 

kulnunar fyrir skipulagheildir aukin fjarvera starfsmanna, hvort sem það eru lengri pásur eða  

fjöldi veikindadaga. 

5.5 Lokaorð og tillögur að áframhaldandi rannsóknum 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að stjórnendur finni fyrir óöryggi gagnvart 

heilkenninu kulnun og hafi áhyggjur af því að starfsmenn séu ranglega greindir. Stjórnendur 

stungu upp á að senda starfsmönnum spurningalista til að skima fyrir kulnun. Í aðdraganda 

kulnunarinnar segjast margir starfsmenn hafa fundið fyrir vantrausti og tortryggni í sinn garð 

frá stjórnendum. Þá fannst mörgum starfsmönnum endurgjöf í aðdraganda kulnunarinnar ekki 

hafa verið nægjanleg á meðan stjórnendur töldu að endurgjöf í sínu fyrirtæki væri næg. Þarna 

virðist vera munur á milli þess hvernig hóparnir tveir upplifa gagnsemi endurgjafarinnar. Það 

sama á við um hlunnindi sem ætluð eru til heilsueflingar starfsmanna. Stjórnendur töluðu um 

að það væri margt í boði en upplifðu að starfsmenn gerðu sér ekki grein fyrir því að þeir þyrftu 

á þessum úrræðum að halda. Þeir töldu hins vegar að úrræðin hefðu ekki tilætluð áhrif. 

Starfsmennirnir upplifðu að rétt úrræði hefðu jafnvel geta komið í veg fyrir að þeir hefðu þurft 
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að fara í leyfi en nýttu sér ekki úrræðin af einhverjum ástæðum. Þarna virðast þessir tveir hópar 

hafa mismunandi upplifun af forvörnum, starfsmenn fara fram á stuðning í formi aukinnar 

hlutdeildar stjórnenda en hafna ópersónulegu úrræðum á meðan stjórnendur virðast leita leiða 

til að finna markvissa leið til að missa ekki af neinu.  

 Stjórnendur virtust vera þeir einu sem upplifðu að það væri léttir fyrir starfsmanninn að 

fara í veikindaleyfi. Starfsmennirnir upplifðu samviskubit en ekki létti. Það má því spyrja sig 

að því hvort starfsmenn líti ekki frekar á það sem uppgjöf á meðan stjórnendum sé létt að 

einhver niðurstaða sé komin í málið og starfsmaður með frammistöðuvanda sé kominn í 

hendurnar á einhverjum öðrum. Stjórnendur upplifðu persónuleikabreytingar á starfsmönnum 

í aðdraganda kulnunar. Það sama á við um starfsmennina og voru einkennin svipuð sem báðir 

hópar upplifðu. Til dæmis pirringur og neikvæðni og að starfsmenn fóru að draga sig í hlé. 

Starfsmenn lýstu svo meira líkamlegum einkennum sem ekki voru sýnileg öðrum. Stjórnendur 

töluðu um neikvæðu áhrifin sem starfsmenn í kulnunarástandi hafa á samstarfsfélagana bæði 

vegna aukins vinnuálags sem kemur í kjölfar þess að starfsmaður er með skert afköst og vegna 

neikvæða viðhorfsins. Þessu voru starfsmenn sammála. Þannig telja báðir hópar að pirringur 

neikvæðni og breytingar á viðhorfi starfsmanns gagnvart vinnuumhverfi sínu sé fyrirboði um 

að hugsanlega stefni starfsmaður í kulnun.  

 Starfsmenn sögðust upplifa skert sjálfræði í aðdraganda kulnunarinnar og lýsa því að 

hafa ekki stjórn á aðstæðum. Stjórnendur upplifa að starfsmenn geri sér ekki alltaf sjálfir grein 

fyrir aðstæðum og þörfina fyrir að létta á verkefnum starfmanns sem er undir álagi og þannig 

að hafa vit fyrir honum. Það sem kom mjög skýrt fram í niðurstöðunum var mismunandi 

upplifun stjórnenda og starfsmanna á mikilvægi einkalífs í aðdraganda kulnunarinnar. Það var 

undantekningarlaust sem stjórnendur töldu að atburðir utan vinnu hefðu haft mest áhrif en 

starfsmenn lögðu miklu meiri áherslu á að miklar breytingar og óljós starfslýsing og skortur á 

úrræðum í starfi hefðu verið helstu áhrifaþættir.  

 Niðurstöðurnar sýna að þörf er á vitundarvakningu um kulnun. Ótti stjórnenda við að 

starfsmenn séu ranglega greindir með kulnun má ekki bitna á starfsmönnum. Þá virðist einnig 

vera þörf á að starfsmenn komi hreint fram við yfirmenn sína þegar getan til að sinna starfinu 

dvínar. Mikilvægt er einnig að stjórnendur fái svigrúm og úrræði til að sinna undirmönnum 

sínum. Það er einnig mikilvægt að vera vakandi þegar breytingar eiga sér stað og tryggja 

starfsmönnum viðunandi úrræði og hæfilegt vinnuálag. Höfundur telur að rannsóknin sýni að 

kulnun starfsmanna sé samspil margra þátta. Einnig telur höfundur að hún varpi ljósi á óöryggi 
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stjórnenda og starfsmanna gagnvart heilkenninu kulnun þar sem ekki virðist vera ljóst hver beri 

ábyrgð á jafnvægi milli vinnu og einkalífs á vinnustaðnum. Skipulagheildir hafa hag af því að 

stuðla að fyrirtækjamenningu sem byggir á gagnkvæmu trausti stjórnenda og starfsmanna. 

Höfundur vonar að hagnýtt gildi rannsóknarinnar sé að veita betri innsýn í fyrirtækjamenningu 

á Íslandi. Höfundur leggur til að frekari rannsóknir verði gerðar á fyrirtækjamenningu á Íslandi 

og tengsl hennar við kulnun í starfi.  
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7 Viðaukar 

7.1 Viðtalsrammi 

Spurningar lagðar fyrir stjórnendur 

1. Hversu lengi hefur þú sinnt starfi þínu? 

Fyrirtækið 

2. Í þínu fyrirtæki eru til staðar markvissar forvarnir til að koma í veg fyrir kulnun?  

 Hverjar eru þær? 

 Hafa þær verið kynntar sem slíkar? 

 Finnst þér þær vera fullnægjandi? 

 Hvað mætti betur fara? 

3. Í þínu fyrirtæki hvernig fer endurgjöf til starfsmanna fram?   

 Hvaða leiðir voru farnar til að bæta frammistöðuna? 

 Hvað hefði mátt gera betur? 

 Er starfsmönnum boðin aðstoð ef frammistaða starfsmanna er undir væntingum? 

4. Hverjar voru helstu breytingar á frammistöðu hans/hennar á þessu tímabili ef einhverjar 

voru? 

 Fannst þér t.d. mistökum fjölga? 

 Hver voru viðbrögð starfsmannsins? 

5. Hvað telur þú að einkenni helstu fyrirmyndir á vinnustaðnum þínum?  

 Er litið upp til þeirra sem vinna langan vinnudag?  

 Er í lagi að láta í ljós skoðanir sínar á ýmsum málum? 

 Eitthvað sem þú upplifir sem taboo? 

Teymið 

6. Hvað telur þú vera helstu þætti sem starfsmenn einblína á þegar þeir bera sig saman við 

samstarfsmenn sína?  

7. Hvernig upplifðir þú samskipti X við vinnufélagana á þessum tíma? 

 Varstu var við breytingu? 

8. Telur þú að í tilfelli X hafi samstarfsfélagar upplifað breytingu á starfsmanninum? 

 Hvernig brugðust þeir við? 
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 Hverjar voru helstu breytingarnar sem samstarfsmenn upplifðu? 

o mistök, pirringur, orkuleysi? 

9. Hvaða helstu tilfinningar fannst þér X upplifa gagnvart vinnufélögunum þegar ljóst var 

að þörf væri á veikindaleyfi? 

 Samvikubit? 

 Léttir? 

 Vonbrigði?  

10. En gagnvart stjórnendum sérstaklega?  

11.  Hvaða áhrif fannst þér veikindi X hafa á vinnufélaga hans/hennar? 

Einstaklingurinn 

12. Hverjar eru helstu breytingar sem þú tókst eftir á starfsmanninum í aðdraganda 

kulnunarinnar?  

 Hætti hann að mæta á viðburði í vinnunni? 

 Fór hann að hafa sig minna til? 

 Fannst þér hann vera meira fjarverandi, mæta seint fara snemma? 

 Skera sig úr hópnum á einhvern hátt? 

13. Reyndir þú að ræða við starfsmanninn um líðan og frammistöðu og hvernig gekk það? 

 Hvernig stuðning fannst þér þú geta boðið? 

 Hvernig fannst þér tekið í boð um aðstoð? 

 Hversu mikla stjórn upplifðir þú að þú hefðir á framvindu mála? 

14. Upplifðir þú að aðstæður í einkalífi X hefðu áhrif á líðan X?  

15. Hversu miklar upplýsingar hafðir þú um fjölskylduhagi og aðstæður X utan vinnu? 

 Eitthvað sem þú taldir áhyggjuefni?  

16. Hversu miklar upplýsingar um aðstæður starfsmanna utan vinnu telur þú að eðlilegt sé 

að stjórnendur hafi?  

17. Eftir á að hyggja hvaða helstu fyrirboðar telur þú að hafi verið til staðar um að ástandið 

var orðið alvarlegt? 

18. Þegar þú horfir til baka hvað telur þú að hefði getað komið í veg fyrir að þörf á 

veikindaleyfi til að jafna sig? 
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Spurningar lagðar fyrir starfsmenn 

1. Hversu lengi sinntir þú starfi þínu áður en þú fórst í veikindaleyfi? 

Fyrirtækið 

2. Veistu til þess að það hafi verið til staðar markvissar forvarnir til að koma í veg fyrir 

kulnun í þínu fyrirtæki áður en þú fórst í leyfi? 

 Hverjar voru þær? 

 Hvernig fannst þér þær kynntar? 

 Telur þú að þær hafi haft einhver áhrif á þína stöðu? 

 Hvað telur þú að hefði mátt vera betra? 

3. Hvernig var endurgjöf á frammistöðu þína í starfi háttað? 

 Hvað gekk vel og af hverju? 

 Hvað hefði mátt betur fara? 

 Var þér boðin aðstoð til að bæta frammistöðu? 

4. Hvaða áhrif fannst þér líðan þín hafa á frammistöðu þína í starfi? 

 Fannst þér t.d. mistökum fjölga? 

 Hvernig tókstu á þeim? 

5. Hvað fannst þér einkenna helstu fyrirmyndir á vinnustaðnum þínum?  

 Fannst þér litið upp til þeirra sem vinna langa vinnudaga?  

 Fannst þér eins og það væri í lagi að láta í ljós skoðanir sínar á ýmsum málum? 

 Eitthvað sem þú upplifðir sem taboo? 

Teymið 

6. Hvað fannst þér vera helstu þættir sem starfsmenn í þínu fyrirtæki einblíndu á þegar 

þeir voru að bera sig saman við samstarfsfélaga sína? 

7. Hvernig voru samskipti þín við vinnufélagana á þessum tíma? 

 Varstu var/vör við breytingu? 

8. Telur þú að í þínu tilfelli hafi samstarfsfélagar upplifað breytingu á þér? 

 Hvernig brugðust þeir við? 

 Veist þú til þess að þeir hafi látið einhvern vita? 
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9. Veistu hverjar voru helstu breytingar sem samstarfsmenn upplifðu?  

 Pirringur, orkuleysi 

10. Hvaða tilfinningar komu upp gagnvart vinnufélögunum þegar ljóst var að veikindaleyfi 

væri nauðsynlegt? 

 Upplifðir þú að þú værir að bregðast vinnufélögunum?  

 Með því að fara í leyfi?  

 Með því að vera ekki tipp topp? 

11. En gagnvart stjórnendum sérstaklega? 

12. Hvað áhrif telur þú að veikindi þín hafi haft á vinnufélaga þína? 

 

Einstaklingurinn. 

 13. Hverjar telur þú hafa verið helstu breytingar í fari þínu í aðdraganda kulnunarinnar 
sem voru sýnilegar öðrum?  

 Mættir þú á viðburði vinnunni? 

 Hafðir þú þig minna til fyrir vinnuna? 

 Mættir þú verr eða stopulla? 

 Forðaðist þú vinnufélagana? 

14. Áttir þú samtöl við yfirmann þinn á þessum tíma? Hvernig upplifðir þú þau? 
 Hvernig stuðning var þér boðið? 

 Hvað stuðning þáðir þú? 

 Hversu gagnleg upplifðir þú þessi samtöl? 

15. Hvernig var líf utan vinnustaðarins á þessum tíma? 

 Höfðu aðstæður utan vinnu áhrif á líðan þína? 

16. Hversu miklar upplýsingar um aðstæður þínar utan vinnu höfðu yfirmenn þínir ? 

 Eitthvað sem þú taldir að vinnufélagarnir eða yfirmenn ættu að vita? 
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17. Hversu miklar upplýsingar um aðstæður þínar utan vinnu telur þú að eðlilegt sé að 

stjórnendur hafi? 

18. Eftir á að hyggja hvað helstu fyrirboðar telur þú að hafi verið til staðar um að ástandið 

var orðið alvarlegt? 

19. Þegar þú horfir til baka er eitthvað sem þú manst eftir sem þú telur að hefði getað komið 

í veg fyrir að þú hefðir þörf á veikindaleyfi til að jafna þig? 

 

7.2 Tímaáætlun 
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