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Eins og flestir vita þá eru streita og sálfélagsleg vandamál meðal helstu heilbrigðisvandamála á 
vinnustöðum í samtímanum ásamt hreyfi- og stoðkerfisvandamálum. Stress má skoða út frá 
mörgum sjónarhornum og eitt þeirra er náttúrulega uppruni þess og því fannst höfundi þessarar 
samantektar áhugavert að beina kastljósinu aðeins að uppruna streitu í sögulegu samhengi. 
  
Í Danmörku hefur fræðimaðurinn Camilla Kring (cand. Polyt og Phd frá DTU) skrifað fjölda greina 
um jafnvægið milli vinnulífs og heimilislífsins, A og B fólk ásamt hugmyndum um breytta 
opnunartíma barnaheimila og annarra stofnana o.m.fl. Í hinum áhugaverðu skrifum Camillu má 
einnig finna sögulegar skýringar á uppruna streitu og vel ég að byrja á að styðjast við efni frá 
greinum eftir hana um þróun tímaskynjunar, klukkunnar, tækni o.fl.      
  

Strax eftir að ég fæddist lifði ég í eilífri nútíð. Þegar ég varð tveggja ára byrjaði hugtakið “í 
dag” að gera vart við sig og þegar ég var milli tveggja og þriggja ára aldurs byrjaði ég að 
tala um “á morgun”. Hugtakanotkunin “í gær” kom fram á sjónarsviðið þegar ég var þriggja 
ára og fyrirbrigðin “fyrir og eftir hádegi” urðu raunveruleg þegar ég varð fjögurra ára. Þegar 
ég varð fimm ára byrjaði ég að gefa vikudögunum nöfn. – Svona byrjar hið tímastýrða líf 
okkar mannfólksins. Við lærum hægt og örugglega að skipuleggja hið tímastýrða líf okkar. 
Við lifum fyrst í eilífri nútíð, því næst verðum við meðvituð um núið, framtíðina og fortíðina. 
Manneskjan lifir að jafnaði ca. 30.000 sólarhringa þannig að ef líf mitt fylgir tölfræðinni mun 
ég deyja þegar við nálgumst árið 2060 – það er minn tími – alla vega minn klukknatími.       
  
Árið 1283 var klukkan fundin upp og munkarnir voru þeir fyrstu sem skipulögðu líf sitt eftir 
klukkunni með því að skipta sólarhringnum í tíma og verkþætti. Munkarnir voru þeirrar 
trúar að klukkan afspeglaði himneskan tíma og hljóð klukkunnar undirstrikaði þannig 
tímaaga munkanna. Þessi tímaupplifun hefur lifað frá kynslóð til kynslóðar og í dag lifa 
flestir Íslendingar tímaskorðuðu lífi með fastan tímaramma um vinnutímann, fjölskyldulífið 
og frítímann.  
  
Hinn himintunglalegi og móralski tími er liður í að styðja við tímaafmarkað líf. 
Himintunglatíminn skapar venjur og móralski tíminn er tjáningarform um að við megum 
ekki sóa tímanum - og að góð manneskja vinni því mikið.  
  
Við viljum heldur hafa ofnotkun á tíma heldur en að hafa tíma afgangs. Við lifum 
tímaafmörkuðu lífi – samhliða því sem við sækjumst eftir – ekki tímastýrðu lífi. 
  
Við lifum undir tímapressu á hverjum degi til að geta lifað ótímaafmörkuðu lífi í fríunum. Á 
18 öldinni byrjaði dagurinn á mismunandi tímum í öllum evrópskum borgum og bæjum. Öll 
þorpin höfðu sinn eigin tímaútreikning. Með útbreiðslu járnbrautanna um miðja nítjándu 
öldina varð til einsleit stöðlun tímans í öllum heiminum. Það var nefnilega ómögulegt að 
uppstilla trúlegum lestaráætlunum án þessa.  
  
Árið 1883 ákváðu menn að skipta jörðinni í 24 tímabelti og innan hvers tímabeltis skyldi 
tíminn vera hinn sami. Með uppfinningu járnbrautanna skapaðist þörf fyrir nýjan 
tímastrúktúr. Það voru þannig járnbrautirnar sem gerðu að núverandi tímabelti og 
tímaútreikningar urðu til. 
  
Tölvutæknin, upplýsingatæknin og internetið hafa samkvæmt Manuel Castells (2003:218) 
verið liður í breytingum á vinnuferlum frá níunda áratugnum. Hin nýja tækni þ.e. internetið 
og GSM símarnir hafa haft mikil áhrif á tímavitund einstaklinganna síðustu misserin. Í dag 
stundum við samskipti bæði í rauntíma og tímaskotið. Gegnum símann getum getum við 
átt rauntíma samskipti óháð staðsetningum. Við tökum á móti tölvupóstum á öllum tímum 
dagsins. Við getum svarað tölvupóstum þegar okkur langar til – og við getum nánast ekki 
farið í frí frá Outlook því þá safnast pósturinn upp.       



  
Stress og streituviðbrögð hafa verið innan áhugasviðs fræðimanna lengi og sá áhugi nær mun 
lengra en til uppruna klukkunnar og annarra tækniframfara því margir fræðimenn telja að rekja 
megi þá merku sögu allt aftur til forsögulegra tíma. Einn þeirra fræðimanna sem hafa skrifað um 
streitu í þessu samhengi er Daninn Thomas Milsted, forstjóri Center for Stress og 
Erhvervspsykologi, og hér fylgir stutt endursögn frá grein eftir hann á www.grafiskbar.dk 
  

Það er margt sagt og skrifað um stress. Snöggsoðin niðurstaða af hinni miklu þekkingu 
sem fyrirfinnst um efnið er að stress er náttúruleg viðbrögð sem gera okkur fær um að inna 
aukið framlag af hendi undir álagi. Ef menn verða á hinn bóginn fyrir streitu í lengri tímabil 
getur það verið skaðlegt því líkaminn fær ekki næga hvíld.   
  
Til að draga upp skýrari mynd af aðstæðunum getur þú ýmindað þér tvennskonar 
aðstæður sem myndu framkalla streituviðbrögð hjá þér. 

  
1.    Þú gengur eftir gresjunni og mætir ljóni. Þú verður hræddur og flýrð/flýgur upp í tré. 
Ljónið bíður undir trénu nokkra stund og ráfar síðan í burtu. Streituhormónarnir hjálpuðu 
þér að leggja alveg sérstaklega mikið af mörkum og bjarga lífi þínu – og hættan líður hjá. 
Það var upphaflega út af aðstæðum sem þessum að líkaminn kom sér upp 
streituviðbrögðunum. 
  
2.    Þú ert á vinnustaðnum og yfirmaður þinn lætur þig fá verkefni sem þú hvorki æskir 
eftir að fá né hefur tíma til að leysa innan þeirra tímamarka sem eru til ráðstöfunar. Þú 
verður órólegur og getur fundið hvernig líkaminn ólgar af gremju yfir að þú hafir fengið 
þetta verkefni einmitt núna þegar sem þú situr yfir öðru mikilvægu verkefni sem einnig 
þurfti að klára. Þú leggur hugsanlega alveg sérstaklega mikið af mörkum og klárar 
verkefnið með því að vinna ómælda yfirvinnu. Verkefnið hefur verið leyst en þú tekur með 
þér heim vitneskjuna um hitt verkefnið sem þú fluttir til í forgangsröðuninni liggur nú í 
verkefnabúnka morgundagsins, verkefnabúnka sem þú veist að mun bólgna út strax á 
morgun með nýjum verkefnum. Þetta lítur ósanngjarnt út, þú hefur lagt alveg sérlega mikið 
af mörkum en ljónið hverfur ekki – það heldur bara áfram að liggja undir trénu og bíða. Þú 
kemst því ekki niður úr trénu til að hvílast og á meðan halda hormónarnir áfram á fleigiferð 
um líkama þinn. Þetta getur truflað svefninn, einkalífið o.fl. 
  
  

 
  
  
Kjarni málsins er að ef þú færð ekki möguleika á að ”klifra niður úr trénu” og slappa af 
annað slagið þá situr streitan í líkamanum of lengi og verður þar með skaðleg fyrir þig. 
  
Stærstu vandamálin með stress koma einkum til þegar við upplifum að við missum 
stjórnina á tilveru okkar (vinnan). Ef þú átt annasama daga mun það einkum upplifast 
stressandi ef þú hefur ekki stjórn á framvindu dagsins, magni og erfiði verkefnanna. Ef þú 
hefur ríkulegan meðákvarðanarétt og stjórn á vinnuaðstæðum þínum munu annirnar vera 
upplifaðar minna stressandi því þú hefur sjálfur haft möguleikann á að segja ”nei takk”. 
Spurningin er þá á hinn bóginn hvort þú gefur sjálfum þér leyfi til þess? 

  

http://www.grafiskbar.dk/


Við skulum enda þessa litlu samantekt með litlu gullkorni sem vekur mann til umhugsunar um hið 
annasama hversdagslíf nútímamannsins. 
  

Stress – 10 óbrigðul ráð til að fá stress! 
 
•    Taktu öllu illa 
•    Vertu pirruð 
•    Gerðu verkáætlanir í frítíma þínum 
•    Gerðu allt sjálf 
•    Bíddu með áætlunina fram á síðustu stundu 
•    Skipulegðu hlutina í sérlega þröngum tímaramma 
•    Farðu seint í rúmmið og taktu vandamálin með þér 
•    Segðu já við öllu 
•    Hafðu meiri þekkingu en allir hinir 
•    Gagnrýndu aðra 

 


