
 

 

Hreyfum okkur til ánægju 

Áhrif hreyfingar á starfánægju 

Kolbrún Jónsdóttir 

Lokaverkefni til BA-prófs 

Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið 



 



 

Hreyfum okkur til ánægju 

Áhrif hreyfingar á starfsánægju 

Kolbrún Jónsdóttir 

Lokaverkefni til BA-prófs í Tómstunda- og félagsmálafræði 

Leiðsögukennari: Ragnheiður E. Stefánsdóttir 

 

 

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
Júní 2012 



 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til BA prófs við Íþrótta-, 

tómstunda- og þroskaþjálfadeild, Menntavísindasviði Háskóla Íslands.  

© 2012 Kolbrún Jónsdóttir  
Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

Prentun: Bóksala kennaranema 

Reykjavík, Íslands 2012  



 bls. 5  

Ágrip 

Markmið með þessari ritgerð er að sýna fram á að aukin áhersla á hreyfingu innan 

fyrirtækja geti aukið starfsánægju. Skilgreint verður hugtakið tómstundir, mikilvægi og 

þróun þeirra. Skoðuð verða áhrif hreyfingar á líkama og sál, hver sé ávinningur fyrir 

einstaklinga sem og fyrirtæki vegna aukinnar áherslu á hreyfingu, mögulegar hindranir og 

áhrifaþætti starfsánægju. Ritgerðin er fræðileg umfjöllun þar sem að skoðaðar voru 

rannsóknir og annað efni sem til eru um viðfangsefnið. 

Ekki leikur vafi á mikilvægi hreyfingar og áhrif á einstaklinga. Betri líðan á vinnustað 

skilar sér í betri afköstun, minni veikindum og betri líðan.  
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FORMÁLI 

Vinnan við þessa ritgerð snéri ekki bara að mér sjálfri. Ég er með ótal manns í kringum mig 

sem að hafa stutt mig við gerð ritgerðarinnar og í náminu öllu. Án þeirra væri ég ekki að 

ljúka námi núna á styttri tíma en áætlað var.  

Leiðbeinanda mínum að þessari ritgerð, Ragnheiði E. Stefánsdóttur, vil ég þakka fyrir 

góðan stuðning, hvatningu og góða leiðsögn. Ég var með óljósar hugmyndir í byrjun en 

Ragnheiður kom mér á rétta braut. 

Bróðir minn, Pétur Björn Jónsson fær miklar þakkir fyrir ómetanlegan stuðning, 

yfirlestur og góð ráð, bæði við gerð ritgerðarinnar og í öllu mínu námsferli. Pétur hefur 

komið mér niður á jörðina þegar ég er komin með hugann langt út fyrir efnið.  

Sambýlismaður minn, Rúnar Ágústsson fær ómældar þakkir fyrir þolinmæði, stuðning 

og alla þá hjálp sem hann hefur veitt mér í náminu. Án hans hefði ég ekki getað þetta.  

 

Fjölskyldu og vinum þakka ég hvatningu og stuðning á öllum stigum námsins.  
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1 Inngangur 

Heilsa starfsmanna er orðin stór þáttur í starfsemi fyrirtækja. Aukin áhersla á hreyfingu 

innan fyrirtækja er orðin mikilvægari og eru fyrirtæki farin að leggja sitt af mörkum til að 

hvetja starfsfólk til hreyfingar. Mannauður er fyrirtækjum dýrmætur og eru stjórnendur 

farnir að sjá mikilvægi þess að efla starfsfólk sitt. Heilsuhraustur starfsmaður er líklegri til 

að skila betri afköstum, taka betri ákvarðanir og haldast í vinnu en sá sem er heilsulítill. 

Starfsánægja skapast af mörgum ólíkum þáttum og getur starfsumhverfið, hlunnindi og 

betri líðan spilað stóran þátt.  

Það er fjölmargt í boði fyrir jafnt einstaklinga sem og fyrirtæki þegar viðkemur 

heilsueflingu. Hjá Embætti landlæknis er starfrækt svið áhrifaþátta heilbrigðis, sem að 

vinnur að málefnum heilsueflingar í landinu og er stöðugt verið að efla og bæta það sem í 

boði er (Kristján Þór Magnússon, verkefnastjóri hreyfingar hjá Embætti landlæknis, 

munnleg heimild, 19.03.2012). Eftir að hafa kynnt mér starfsemina innan Embættis 

landlæknis þá sé ég að málefni sem að viðkoma heilsu landsmanna er ofarlega á baugi og 

kapp er lagt á að auka þekkingu sem flestra. Ég hef unnið töluvert með fyrirtækjum þar 

sem að áherslan hefur verið hópefli eða skemmtun og langaði mig að kynna mér betur 

áhrif aukinnar hreyfingar á jafn einstaklinginn sem og fyrirtækið. 

Stjórnendur fyrirtækja þurfa að kynna sér vel það sem í boði er og hvaða möguleika þeir 

hafa innan síns fyrirtækis til að ná jákvæðum áhrifum. Tómstundafræðingar sem að ráðnir 

eru inn í fyrirtæki til að annast heilsueflingu þurfa að vera meðvitaðir um hvað sé í boði 

fyrir starfsfólk og með hvaða hætti sé leitað lausna við hindrunum sem að upp geta 

komið. Mikilvægt er að skoða bæði þarfir fyrirtækja og einstaklinga. 

Rannsóknarspurningin sem leitast verður svara við er: Með hvaða hætti getur áhersla á 

hreyfingu innan fyrirtækja aukið starfsánægju? 

Uppsetning ritgerðarinnar hefst á fræðilegri umfjöllun um tómstundir, hreyfingu og 

mikilvægi hennar. Í framhaldi af því mun ég skoða mögulegar hindranir sem að 

einstaklingar og fyrirtæki gætu þurft að takast á við þegar kemur að aukinni hreyfingu 

innan fyrirtækis. Fer ég inn á þætti mannauðsstjórnunar og skoða þar starfsánægju einna 

helst. Ég mun draga saman helstu þætti og niðurstöður en að lokum mun ég leggja fram 
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tillögu að gátlista og þriggja mánaðar hreyfingartengdu verkefni sem að getur nýst 

fyrirtækjum sem eru að fara af stað í heilsueflingu. 
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2 Tómstundir 

Í aldanna rás hafa verið stundaðar tómstundir. Miklar breytingar hafa orðið á iðkun 

tómstunda síðastliðna áratugi. Í upphafi 20. aldar voru tómstundir að mestu óskipulagðar. 

Hálfri öld síðar eða upp úr miðri 20. öld urðu breytingar og kom þá inn í myndina stefna 

skynsamlegrar afþreyingar (e. rational recreation). Í þeirri stefnu voru gildin þekking, 

heilsa og heilbrigði höfð að leiðarljósi. Skynsamleg afþreying var eins og verkfæri í 

félagslegri þróun. Með aukinni þróun tómstunda varð meiri hvatning á heilbrigðari líkama. 

Vinnuveitendur litu á þessa aukningu jákvæðum augum þar sem vinnuveitendur sáu 

framför hjá starfsmönnum, sem skiluðu sér í auknum afköstum (Bull, Hoose og Weed, 

2003). 

Mikilvægi tómstunda er umtalsvert. Strax á barna- og unglingsárum þá er forvarnagildi 

mikið, t.d. hvað varðar tóbaks- og áfengisnotkun (Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon og Álfgeir Logi Kristjánsson, 2011). Þegar á starfsaldur er komið 

er tómstundaiðkun einnig mikilvæg, oft á tíðum vegna félagslegra tengsla. Með því að 

stunda hverskonar tómstundir þá eflist einstaklingurinn í félagslegri hæfni og hefur 

þátttaka í tómstundastarfi góð áhrif á andlega líðan (Torkildsen, 2006). Þegar fólk er 

komið á starfsaldur breytast áherslur tómstundaiðkunar en mikilvægið er engu að síður til 

staðar. Mikilvægt er fyrir fyrirtæki sem að eru að fara í einhverskonar heilsueflingu að 

hafa það í huga að starfið henti sem flestum og sé fjölbreytilegt (Torkildsen, 2006). 

Þegar við byrjum að stunda hverskonar tómstundaiðkun þá á leikur oft í hlut. Við byrjum 

að leika okkur sem börn, leikir fela oft í sér samskipti og fylgir það okkur til fullorðinsára. 

Ef fólk hættir að leika sér á fullorðinsárunum þá á það í hættu að tapa gleðinni sem var 

þróuð í leik í æsku. Mikilvægt er fyrir fólk að halda áfram tómstundastarfi á einhvern hátt 

þegar það vex upp úr unglingsárunum og alveg til gamalsaldurs (Bull, Hoose og Weed, 

2003). Ef fólk hefur ekki sinnt neinu tómstundastarfi á yngri árum getur reynst erfitt að 

byrja þegar það hefur lokið námi og er komið á vinnumarkað. Þegar fólk hefur stofnað til 

fjölskyldu og skortur er á tíma, getur reynst erfitt að sinna tómstundaiðkun á degi 

hverjum (Bull, Hoose og Weed, 2003).  

En hvað eru tómstundir? Erfitt hefur reynst að koma með nákvæma skilgreiningu á hvað 

tómstundir séu og sér í lagi í íslenskum gögnum. Tómstund hefur verið sögð samkvæmt 
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orðabók vera sú „frístund, stund eða tími þegar ekki þarf að gegna skyldustörfum“ (Árni 

Böðvarsson, 1983). Hentar í hvert sinn að notast við þessa skýringu eða er hugtakið ekki 

dýpra í raun og veru? Með þessari skýringu væri þá í raun hægt að segja að það að fara í 

sturtu, þvo þvott og að horfa á sjónvarp væri tómstund. Líta má á tómstundir frá fimm 

hliðum, útfrá tíma, athöfn eða starfsemi, gæðum, viðhorfi eða hlutverki (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2010). Hugtakið ber að skoða frá sjónarhorni allra þessara þátta til að fá 

dýpri skilning. Það er ekki nóg að segja að tómstund sé einungis tími afgangs, tómstund er 

dýrmætur tími sem við eigum að reyna að njóta. Við verðum að leggja okkar af mörkum til 

að fá sem mest út úr tíma okkar sem er til aflögu og að hann sé uppbyggjandi. Vanda 

Sigurgeirsdóttir (2010) segir að þegar litið hefur verið á tómstundahugtakið frá þessum 

fimm hliðum þá sé niðurstaðan í raun sú að: 

 

Tómstundir eru því athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í 

frítímanum og flokkast sem tómstundir að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum. Þau skilyrði eru að einstaklingurinn líti sjálfur á að um 

tómstundir sé að ræða. Að athöfnin, hegðunin eða starfsemin sé frjálst 

val og hafi í för með sér ánægju og jákvæð áhrif. Kjarni tómstunda má 

segja að felist í vellíðan og aukningu á lífsgæðum (Vanda 

Sigurgeirsdóttir,2002, bls. 8) 

  

Árið 1999 sýndi rannsókn að í fyrsta sinn fór meiri kostnaður heimila í Bretlandi til 

tómstundastarfs af einhverjum toga en til matarinnkaupa og samgangna (Bull, Hoose og 

Weed, 2003). Fjölskyldur eru orðnar meira meðvitaðar um mikilvægi þess að nýta 

frítímann sinn vel og að tómstundir skilji eitthvað eftir sig. Þetta er virkilega jákvæð þróun 

og sýnir að fólk er farið að meta frítíma sinn meira.  

Tómstundaiðnaðurinn hefur stækkað umtalsvert á síðastliðnum áratugum og hefur 

starfsmönnum fjölgað til muna. Í Bretlandi er talið að tómstundaiðnaðurinn veiti tveimur 

milljónum manna starf (Bull, Hoose og Weed, 2003).  

Sveitarfélögin auk einkafélaga halda að hluta utan um hið frábæra starf sem í boði er fyrir 

börn og unglinga. Þegar við erum komin yfir tvítugt er meira leitað til sjálfstætt starfandi 

fyrirtækja sem að bjóða upp á hvers kyns tómstundastarf. Á síðastliðnum árum hefur 

áhugi á hreyfingu aukist til muna og er ótal margt í boði fyrir fólk á aldrinum 20-67 ára.  
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Ef litið er til hreyfingarinnar þá hafa sprottið upp líkamsræktarstöðvar um allt land á 

síðastliðnum árum. Dæmi eru um að eitt og sama fyrirtækið sé með starfræktar tíu 

stöðvar. Stöðvar sem bjóða upp á líkamsrækt eru t.d. Hreyfing, Sporthúsið og Baðhúsið 

(Hreyfing, e.d., Sporthúsið, e.d., Baðhúsið, e.d.). Þessar stöðvar fá þúsundir manna til sín á 

ári hverju. 

Fyrirtæki sem sérhæfa sig í fjallgöngum líkt og Íslenskir fjallaleiðsögumenn byrjuðu með 

árið 2008, í samvinnu við 66°N, að skipuleggja fjallgöngur fyrir hinn almenna borgara á 

Hvannadalshnjúk. Áður en haldið er á Hvannadalshnjúk er farið í fimmtán skipulagðar 

göngur á hina ýmsu tinda landsins til að undirbúa gönguna miklu á hæsta tind landsins. 

Meðfram því eru haldnir fræðslufundir um útbúnað, næringu og öryggi. Í göngurnar hafa 

skráð sig jafnt byrjendur sem og lengra komnir. Undirbúningur og ferðin á 

Hvannadalshnúk er góð byrjun á fjallgönguiðkun. Síðan að ferðirnar hófust hefur fjöldi 

þátttakenda verð mikill eða frá 120 til 210 manns, þegar mest var. Þegar fólk hefur lokið 

göngunni á Hvannadalshnjúk hefur það kost á að halda iðkuninni áfram með hópum sem 

hafa orðið til eftir gönguna og eru um 150 manns sem að stunda reglulegar göngur á 

vegum Íslenskra fjallaleiðsögumanna (Starfsmaður Íslenskra fjallaleiðsögumanna, símtal, 

13.02.2012). Ferðirnar á Hvannadalshnjúk hafa notið mikilla vinsælda hjá fyrirtækjum og 

fara hópar af starfsfólki þeirra oft á tíðum saman á tindinn. Ferðir sem þessar eru mjög 

hvetjandi og þéttir hópa innan fyrirtækja, eftir að göngu á tindinn er lokið finnur hver 

einstaklingur oft til mikils persónulegs sigurs og ánægju (Starfsmaður Íslenskra 

fjallaleiðsögumanna, símtal, 13.02.2012). Tenging sem að myndast meðal fólks í 

verkefnum sem þessum getur gefið einstaklingum mikið. 

Tómstundir geta verið af margvíslegum toga s.s. íþróttir, handavinna, smíðar, tónlist, 

kvikmyndagerð og svo lengi mætti telja. Tómstundaiðja getur verið formlega skipulögð, af 

hálfu sveitarfélags eða fyrirtækja í landinu og einnig óformleg, en þá skipuleggur 

einstaklingurinn tómstundina sjálfur (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós 

Sigurðardóttir, 1996). 

Tómstundir eru ekki einungis stundaðar utan vinnustaðar. Einstaklingar eru ekki jafn 

bundnir því að stunda hreyfingu að vinnu lokinni þar sem að fyrirtæki eru farin að huga 

meira að heilsu starfsmanna. Heilsuefling á vinnustöðum hefur aukist til muna á 
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síðastliðnum tveimur áratugum (Harris, J.S og Fries, J.F, 2002) og er vinnustaðurinn 

tilvalinn staður að innleiða heilsueflingu og hægt er að ná til fjölda fólks. 
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3 Mikilvægi og áhrif hreyfingar 

Að hreyfa sig reglulega er líkamanum nauðsynlegt. Hreyfing er ein af grunn athöfnum 

mannsins og er partur af daglegu lífi okkar allra. Hreyfing er almennt skilgreind sem sú 

notkun vöðva sem eykur orkunotkun umfram hvíld. Rannsóknir hafa sýnt að regluleg 

hreyfing hefur áhrif á jafnt líkamlega sem og andlega heilsu. Lífsgæði batna og fólk lifir 

lengur (WHO, 2006). Ráðlagt er að fullorðinn einstaklingur hreyfi sig í að minnsta kosti 

þrjátíu mínútur á dag (Lýðheilsustöð, 2008), hverskonar líkamsrækt kemur til greina. 

Rannsóknir á meðal Íslendinga sýna þó að rúmlega helmingur þeirra sem tekið hafa þátt 

hreyfa sig ekki nægilega mikið (Hjartavernd, e.d.). Mikilvægt er að stunda einhverskonar 

hreyfingu alla ævi, en eins og máltakið segir „Betra er seint en aldrei“ 

(Námsgagnastofnun, 2010). 

Kyrrseta getur verið slæm fyrir heilsuna og haft langtíma afleiðingar í för með sér. Það eru 

margir sem að sitja allan daginn í vinnunni og hreyfa sig lítið, þessu þarf að breyta. 

Kyrrseta getur kostað ríkið háar fjárhæðir vegna lífsstílssjúkdóma og veikindafjarvista. 

Rannsóknir hafa sýnt að kyrrseta geti kostað um 15.000 til 30.000 krónur á hvern íbúa á 

ári. Það er kostnaður fyrir íslenska ríkið upp á 4.7 til 9.4 milljarða á ári (Lýðheilsustöð, 

2008). Hreyfingin þarf ekki að vera erfið og tímafrek en hún þarf að vekja áhuga svo að 

þátttaka dvíni ekki. Það eitt að taka stiga í stað lyftu eða fara í stutta göngutúra getur 

verið góð byrjun. Leggja bílnum lengra frá vinnu eða heimili og ganga aðeins lengra en 

venjulega getur gert gæfu muninn. Bíllinn er ein helsta ógn nægilegrar hreyfingar. Frá 

árinu 1970 hefur notkun bíla og annarra vélknúinna tækja aukist um 150% en fjarlægðir 

sem eru farnar á hjólum eða tveimur jafnsléttum staðið í stað (WHO, 2006). Kannanir hafa 

sýnt að meirihluti fullorðinna hreyfir sig ekki nægilega mikið og að kyrrseta sé að aukast til 

muna og eru afleiðingarnar meðal annars ofþyngd (Hjartavernd, e.d.) 
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Eins og sjá má á mynd númer 1 þá nær hlutfall þátttakenda rannsóknarinnar sem að 

hreyfa sig reglulega sjaldan yfir 50%. Þessar tölur eru of lágar og þarf að verða 

vitundarvakning meðal fólks um mikilvægi reglulegrar hreyfingar.  

 

 

Mynd 1- Regluleg hreyfing (Hjartavernd, e.d.) 

 

Eins og fram hefur komið eru áhrif hreyfingar margvísleg. Ávinningur getur verið fyrir 

fyrirtækið en ekki má líta framhjá þeim áhrifum sem að hreyfing hefur á einstaklinginn, 

jafnt líkamleg sem og andleg.  

 

3.1 Líkamleg áhrif hreyfingar 

Ávinningur af reglulegri hreyfingu hefur vissulega mikil áhrif á líkamann. Með reglulegri 

hreyfingu aukum við þol, vöðvastyrk, liðleika, jafnvægi og kraft svo fátt eitt sé nefnt 

(Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.). Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO) 

(2006) metur sem svo að regluleg hreyfing bæti líkamlega heilsu og dragi úr líkum á hinum 

ýmsu sjúkdómum eins og kransæða sjúkdómum, heilablóðfalli, sykursýki II, 

ofþyngd/offitu, ristil- og brjóstakrabbameini og þunglyndi (Hjartavernd, e.d.). Við getum 
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ekki komið í veg fyrir sjúkdóma en við getum bætt lífsgæði, bæði andleg og líkamleg. Ef 

litið er á tölur um ofþyngd og offitu þá sést glögglega að miklar breytingar hafa orðið á 

síðastliðnum árum, mest á síðastliðnum tveimur áratugum. Hækkun hefur orðið á, hjá 

bæði körlum og konum, en hlutfall hefur hækkað meira hjá körlum en konum (Margrét 

Valdimarsdóttir o.fl. 2009). Með reglulegri hreyfingu fáum við meiri orku, verðum glaðari 

og okkur líður almennt betur. Þegar einstaklingur fer að sjá eða finna árangur hvetur það 

hann áfram til að halda áfram á sömu braut við það að bæta eigin líðan. Lífsgæði eru mun 

betri hjá þeim sem stunda reglulega hreyfingu og skilar það sér út í samfélagið, hvort sem 

er á vinnustöðum eða í daglegu lífi. Heilsuhraustur starfsmaður er afkastameiri en 

heilsulaus og er það því ávallt ávinningur fyrir fyrirtækið jafnt sem starfsmanninn að hann 

stundi reglulega hreyfingu.  

Dæmi um miðlungserfiða og erfiða hreyfingu 

Miðlungserfið hreyfing 

 

Erfið hreyfing 

3- MET* (3,5-7 kkal/mín) 

 

> 6 MET* (> 7 kkal/mín) 

   Ganga í vinnu, skóla 

 

Rösk ganga upp stiga eða brekku 

Ganga í hléum í vinnu eða skóla 

 

Klífa fjöll og kletta 

Jóga 

 

Þolfimi á pöllum 

Styrktarþjálfun með lausum lóðum 

 

Skokk eða hlaup í vatni 

Hjóla á þrekhjóli, miðlungs erfiði 

 

Stöðvaþjálfun 

Miðlungs erfiðar íþróttir 

 

Íþróttir stundaðar með árangur eða keppni í huga 

MET (e. metabolic equivalent) er 
eining sem er notuð til að áætla 
orkunotkun við hreyfingu. 

 

Eitt MET jafngildir orkunotkun í hvíld. 

Mynd 2- Dæmi um hreyfingu ( Lýðheilsustöð, 2010) 

Myndin hér að ofan sýnir okkur aðeins lítið brot af þeirri hreyfingu sem að hægt er að 

stunda. Mikilvægast er að einstaklingurinn finni eitthvað við sitt hæfi.  

3.2 Áhrif hreyfingar á andlega líðan 

Rannsóknir hafa sýnt að hreyfing eykur virkni í heilanum. Þegar við stundum líkamsrækt 

og reynum á okkur þá losar líkaminn um endorfín eða vellíðunarefni líkamans eins og það 

er kallað. Endorfín hefur verkjastillandi áhrif og veitir vellíðan (Leuenberger, 2006). Eftir 

líkamsrækt líður fólki vel líkamlega og verður léttara í lund. Rannsóknir á áhrifum 
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hreyfingar á þunglyndi og kvíða hafa verið stundaðar í áraraðir og sýna fram á að lítil 

hreyfing getur aukið líkurnar á andlegum sjúkdómum. Niðurstöður rannsóknar Dunn, 

Trivedi, Kampert, Clark og Chambliss (2005) sem fól í sér að skoða áhrif hreyfingar hjá fólki 

sem þjáðist af þunglyndi sýndi fram á að á tólf vikna tímabili minnkuðu einkenni 

þunglyndis hjá þeim sem stunduðu reglulega hreyfingu meira en hjá samanburðar hópi 

sem stundaði einungis teygjuæfingar. Mikilvægt er fyrir einstaklinga sem að glíma við 

andlega sjúkdóma að hreyfa sig reglulega. Að stunda reglulega hreyfingu gerir okkur bæði 

léttari í lund og eflir einnig sjálfstraust (Dunn o.fl.,2005), fólki fer að líða betur í eigin 

líkama og sér í lagi þegar árangur næst eða eins og máltakið segir „Heilbrigð sál í 

hraustum líkama“ (Námsgagnastofnun, 2010). Hreyfing hefur áhrif á sjálfsvirðingu og 

ímynd einstaklingsins, því meiri sem hún er því betur líður okkur andlega. Með betri 

andlegri líðan eru einstaklingar einnig opnari fyrir þátttöku í félagsstarfi. Einstaklingar sem 

að hafa átt erfitt með hreyfingu af einhverjum ástæðum finna til mikils léttist og mun 

betri andlega líðan eftir að hafa byrjað að stunda hverskonar hreyfingu (Sharma, Madaan 

og Petty, 2006). Mikilvægt er að byrja rólega til að gefast ekki upp. Betri andleg líðan er 

með því fyrsta sem að fólk finnur breytingu á.  

Fyrirtæki og einstaklingar geta aukið áherslu á hreyfingu með margvíslegum hætti. Líta 

verður þó á þá staðreynd að hindranir fyrirtækja og einstaklinga geta orðið til þess að ekki 

verði þátttaka í slíkum verkefnum.  
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4 Áhersla á hreyfingu og heilsueflingu á vinnustöðum 

Lögum samkvæmt ber vinnuveitanda að gera einhverskonar áætlun um heilsuvernd 

starfsmanna, áætlun um forvarnir og hvernig draga megi úr sjúkdómum og slysum (lög nr. 

46/1980). Mikilvægi góðrar heilsu starfsmanna er orðið að algengu viðfangsefni á 

vinnustöðum. Markmið heilsuverndar á vinnustöðum eru margþætt og eru eftirfarandi:  

 

 stuðla að því að starfsmenn séu verndaðir gegn hvers konar heilsuvá eða 

heilsutjóni sem stafa kann af vinnu þeirra eða vinnuskilyrðum  

 stuðla að því að vinnu sé hagað þannig að starfsmenn fái verkefni við hæfi og 

stuðla að andlegri og líkamlegri aðlögun þeirra að starfsumhverfi  

 draga úr fjarvistum frá vinnu vegna veikinda og slysa með því að auka öryggi 

og viðhalda heilsu starfsmanna á vinnustað  

 stuðla að andlegri og líkamlegri vellíðan starfsmanna (Hólmfríður K. 

Gunnarsdóttir, 2007) 

 

Einstaklingur eyðir um þriðjungi af degi sínum á vinnustaðnum og tekur einnig oft vinnuna 

með heim, sem hefur ekki einungis áhrif á starfsmanninn heldur einnig fjölskyldu hans. 

Rannsakendur og yfirmenn hafa leitt sjónir sínar að því að heilsulítill starfsmaður getur 

haft neikvæð áhrif á fyrirtækið. Heilsulítill starfsmaður skilar minni afköstum, tekur verri 

ákvarðanir og er líklegri til að hrekjast frá vinnu (Danna og Griffin, 1999). Án efa hafa 

aðstæður á vinnustað áhrif á heilsu starfsmanna og hefur heilsan áhrif á hvernig þeir sinna 

starfi sínu (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 2007). 

Góð heilsa er oftast flokkuð sem líkamlegt ástand, hvort starfsmaðurinn sé líkamlega vel á 

sig kominn. Heilsa er líka andleg, þættir eins og mikið álag, gagnrýni og óraunhæfar kröfur 

að hálfu yfirmanna geta haft bein áhrif á andlega líðan starfsmanns (Danna og Griffin, 

1999). Rannsakendur velja oft að skoða líkamlega líðan eða andlega í sitthvoru lagi, en 

mikilvægt er einnig að skoða heildarmyndina. Andleg og líkamleg heilsa getur haft áhrif á 

hvor aðra.  

Síendurtekin veikindi starfsmanns geta kostað fyrirtæki talsverðar upphæðir, verkefni 

klárast ekki á tilteknum tíma eða framleiðni fyrirtækisins getur minnkað. Aukið álag leggst 
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á annað starfsfólk sem getur leitt til óánægju innan fyrirtækisins eða skipulagsheilda til 

lengri tíma (Rúnar Ágústsson, framkvæmdarstjóri 66°N, munnleg heimild, 25.02.2012).  

Ávinningur fyrirtækja af góðri heilsu starfsmanna er því töluverður. Fyrirtæki eru farin að 

leggja meiri áherslu á líðan starfsmanna og eru deildir sem að standa vörð um heilsu og 

öryggi starfsmanna. Áhersla á heilsu starfsmanna er margþætt, betri vinnuaðstaða, 

heilsusamlegri kostir í mötuneytum og aukin áhersla á hreyfingu getur skilað sér margfalt 

inn í fyrirtækið. Þekkt er að fyrirtæki veiti starfsfólki sýnu styrki til að stunda líkamsrækt 

og einnig að fyrirtæki séu farin að heimila starfsfólki sínu að stunda líkamsrækt á 

vinnutíma en það leiði til betri heilsu og ánægju sem og að starfsmaðurinn hefur meiri 

tíma til að sinna fjölskyldu þegar heim sé komið. Fyrirtæki eru farin að leggja sitt af 

mörkum til að starfsmenn geti tekið þátt, með því að útbúa sturtuaðstöðu eða gera 

samninga við nærliggjandi líkamsræktarstöðvar um að fá afnot af sturtu- og 

teygjuaðstöðu. Fyrirtæki geta hvatt starfsmenn sína til að nota hjól í stað bíla og hægt 

væri að umbuna starfsfólki sem að skilur bílinn eftir heima á einhvern hátt, það er ekki 

einungis heilsubætandi heldur einnig umhverfisvænna.  

Miklar breytingar hafa orðið á síðastliðnum árum í heilsueflingu innan fyrirtækja og hafa 

ríkisstofnanir sem og fyrirtæki tekið þátt í að efla þetta starf (Lýðheilsustöð, 2010). 

Ávinningur fyrir fyrirtæki eru m.a. lægri veikindatíðni og aukin starfsánægja. Heilsuefling á 

vinnustað getur haft áhrif á starfsánægju á marga vegu, en þegar litið er á helstu 

áhrifaþætti starfsánægju eins og vinnuumhverfi, hlunnindi, samstarfsfólk og ímynd 

fyrirtækis má sjá að heilsuefling getur tengst inn á alla þessa þætti. Ætla má, miðað við 

þessar forsendur, að starfsmaður sem að finnur fyrir vilja fyrirtækis til að bæta heilsu 

starfsmanna með betra vinnuumhverfi, bættri aðstöðu, sveigjanleika og umbunum sé 

líklegri til að vera ánægðari í starfi. Ánægja starfsmanns eykst þegar hann fær hvatningu, 

álag er ekki of mikið og starfsumhverfi er gott. Fyrirtæki geta sett á laggirnar hverskonar 

átak innan fyrirtækisins, sniðið að þeirra þörfum eða tekið þátt í verkefnum sem síðar 

verða nefnd. Styrkir til starfsmanna til heilsuræktar og heilsueflandi hvata verðlaun er fátt 

eitt sem fyrirtæki geta gert til að auka þátttöku. Mannauðsdeildir fyrirtækja sjá oft á 

tíðum um þessi málefni og er mikilvægt að það sé starfsmaður sem að sé vel að sér í hvað 

sé í boði hvað varðar heilsueflingu fyrir starfsfólk. Mikilvægt er að fá sem flesta með og 

hvetja starfsfólkið, ávinningurinn er ekki einungis þeirra heldur allra í fyrirtækinu.  
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Mynd 3- Ávinningur heilsueflingar (Lýðheilsustöð og Vinnueftirlit ríkisins, 2010) 

 

Eins og sjá má á mynd 3 þá hefur heilsuefling á vinnustöðum keðjuverkandi áhrif. Betri 

vinnuskilyrði, skýrari ferlar, meiri hvatning og meiri hollusta skilar sér í færri fjarvistum, 

betri ímynd fyrirtækis og betra heilsufari. Allt hefur þetta áhrif á frammistöðu 

fyrirtækisins. Ávinningur fyrirtækis og starfsmanna er því mikill. 

Vinnueftirlit ríkisins leggur til að vinnuverndarstarf fyrirtækja taki mið af fyrirtækjum í 

heild sinni, deildum innan fyrirtækis og hverjum og einum einstaklingi (Vinnueftirlit 

ríkisins, 2005). Markmið heilsueflingar á vinnustöðum hafi margvíslega ávinninga eins og 

greint hefur verið frá. Mikilvægt er að byggja heilsueflingu upp í stigum og að fara ekki of 

geyst af stað. Skoða verður hvernig heilsuþættir fyrirtækis eru nú þegar og vinna að 

markvissri áætlun. Líta skal á heilsueflingu til langtíma til að ná sem bestum árangri.  

Mikilvægir þættir í heilsueflingu eru meðal annars að:  

 

 Byggja upp heilsusamlegt og styðjandi vinnuumhverfi þar sem stefna og hlutverk 

eru skýr, þjálfun og fræðsla fer fram og stjórnunarhættir fela í sér stuðning við 

starfsfólk. 
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 Skoða áhættuþætti í vinnuumhverfi og bregðast við þeim. Með þessu má koma 

auga á þá einstaklinga og þær vinnuaðstæður sem þarf að sinna sérstaklega og 

þarfnast sérstakra aðgerða. 

 Mikilvægt er að taka tillit til ólíkrar vinnufærni fólks og stuðla að því að 

einstaklingar með minna úthald eða færni haldist á vinnumarkaði og komi aftur 

til starfa eftir slys eða veikindi, hvort sem þau eru andleg eða líkamlegs eðlis 

(Virk, e.d.). 

Áhersla á aukna hreyfingu hefur, eins og sagt hefur verið frá, jákvæð áhrif á bæði fyrirtæki 

og einstaklinga. Líta ber því á hvaða áhrif hreyfing hefur á einstaklinginn, jafnt líkamlega 

sem og andlega.  
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5 Mögulegar hindranir aukinnar hreyfingar 

Hindranir (e. barriers) einstaklinga og fyrirtækja á aukinni hreyfingu geta verið 

margvíslegar, jafnt andlegar, líkamlegar, félagslegar, fjárhagslegar, áhugi ekki fyrir hendi 

eða þekking ekki til staðar. Í rannsókn Henderson, Stalnaker og Taylor (1988) kom fram að 

tími var mesta hindrunin hjá fólki, þar á eftir fjárhagur, aðstaða og fjölskylduaðstæður. 

Nýlegar rannsóknir sýna eflaust svipaðar niðurstöður, nema hvað að fjárhagur gæti verið 

kominn í fyrsta sæti eftir efnahagshrunið 2008. Hindranir geta einnig verið fyrir fyrirtæki, 

álag á vinnustað, kostnaður og áhugaleysi svo fátt eitt sé nefnt (Kristján Þór Magnússon, 

verkefnastjóri Embættis landlæknis, munnleg heimild, 22.mars 2012). 

 

5.1 Hindranir fyrirtækja 

Þegar fyrirtæki ætlar að fara í verkefni sem að auka á hreyfingu og heilsu starfsmanna er í 

mörg horn að líta. Setja þarf á nefnd sem að setur raunhæf markmið, gerir áætlanir, 

kynnir sér þá möguleika sem eru í boði og svo lengi mætti telja. Fyrirtæki eru oft á tíðum 

undirmönnuð, hafa ekki fjármagn og jafnvel ekki áhuga á að hrinda af stað verkefnum 

sem þessum. Helstu þættir sem að gætu komi í veg fyrir heilsueflingu innan fyrirtækja 

gætu verið fjármagn, álag og áhugaleysi stjórnenda og/eða starfsmanna (Kristján Þór 

Magnússon, verkefnastjóri Embættis landlæknis, munnleg heimild, 22.mars 2012). 

Kostnaður vegna heilsueflingar getur verið misjafnlega mikill milli fyrirtækja. Allt fer þetta 

eftir því hversu miklar breytingar þarf að gera á vinnuumhverfinu, hvort starfshópur sem 

vinnur að heilsueflingunni fái greidd laun fyrir starf sitt og því hversu oft hópurinn hittist 

(Kristján Þór Magnússon, verkefnastjóri Embættis landlæknis, munnleg heimild, 22.mars 

2012). Ef breyta þarf aðstöðu í fyrirtækinu þá getur lagst til kostnaður vegna 

framkvæmdanna sem getur hindrað fyrirtækið að fara í þessar breytingar. Mikilvægt er 

fyrir fyrirtæki að gera kostnaðaráætlun strax í upphafi til að koma í veg fyrir of mikil 

útgjöld  

Ef litið er til síðastliðinna fjögurra ára, eða frá efnahagshruninu 2008 þá hefur álag verið 

mikið á fjölmörgum vinnustöðum. Niðurskurður hefur orðið til þess að fjölda starfsmanna 
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hefur verið sagt upp og því eykst álag á því starfsfólki sem að eftir er (Eiríka Guðrún 

Ásgrímsdóttir, 2009). 

Þegar fara á í verkefni eins og heilsueflingu verður að vera vilji frá jafnt stjórnendum sem 

og starfsfólki. Verkefni komast ekki af stað eða leggjast fljótt af, ef að vilji er ekki fyrir 

hendi innan fyrirtækisins. Mikilvægt er að virkja alla til þátttöku, jafnt almenna 

starfsmenn sem og stjórnendur. 

 

5.2 Hindranir einstaklinga 

Ekki eru allir einstaklingar tilbúnir til að taka þátt í heilsueflingu á vinnustað eða hafa kost 

á því. Máltækið segir að við séum misjöfn eins og við erum mörg. Upp geta komið ýmis 

vandamál hjá einstaklingum, eins og fram hefur komið þá geta hindranir einstaklinga verið 

margvíslegar. Hægt er að skipta þeim sem ekki taka þátt í tvo hópa, þá sem velja að taka 

ekki þátt og svo þá sem vilja en geta ekki tekið þátt sökum hindrana. (Raymore, Godbey 

og Crawford, 1994). Einnig hefur fyrri þátttaka áhrif, ef við höfum verið virk í tómstundum 

áður þá er líklegra að við séum tilbúin til að taka þátt þegar eitthvað nýtt kemur upp en 

þeir sem ekki hafa verið virkir geta litið á eina hindrun sem óyfirstígandi verk og sleppa því 

alfarið þátttöku (Raymore, o.fl., 1994). Skoða þarf dýpra hvað veldur og hvað er til ráða.  

5.2.1 Tími 

Tími (e. time), eða skortur á tíma getur verið ein helsta hindrun þess að sinna 

hreyfingatengdum tómstundum. Við höfum öll bara tuttugu og fjóra tíma í sólarhringnum 

og skiptum honum flest niður á svipaðan hátt. Átta tímar fara að jafnaði í venjulegan 

vinnutíma, átta tímar að meðaltali í svefn sem að gefur okkur átta tíma til að sinna öllu 

öðru sem við þurfum að gera. Sá tími getur hinsvegar reynst heldur knappur. Breytingar á 

heimilisaðstæðum á síðastliðnum áratugum hafa gert það að verkum að konur eru 

komnar í mun meira mæli út á vinnumarkaðinn (Kraaykamp, Van Gils og Van der Lippe, 

2009) og tíminn sem þarf að nýta til tómstundaiðkunar því orðinn knappur á milli vinnu og 

heimilisstarfa. Við verðum að forgangsraða til að allt gangi upp. Ef við ætlum að stunda 

einhverja líkamsrækt getur það komið niður á tímanum sem að við höfum til að sinna 

heimilisstörfum, lærdómi og tíma með fjölskyldu svo fátt eitt sé nefnt (Kraaykamp o.fl., 

http://search.proquest.com/docview.indexfieldauthoraffiliation.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/au/Raymore,+Leslie+A/$N?t:ac=201216085/abstract&t:cp=maintain/docviewblocks
http://search.proquest.com/docview.indexfieldauthoraffiliation.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/au/Godbey,+Geoffrey+C/$N?t:ac=201216085/abstract&t:cp=maintain/docviewblocks
http://search.proquest.com/docview.indexfieldauthoraffiliation.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/au/Godbey,+Geoffrey+C/$N?t:ac=201216085/abstract&t:cp=maintain/docviewblocks
http://search.proquest.com/docview.indexfieldauthoraffiliation.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/au/Crawford,+Duane+W/$N?t:ac=201216085/abstract&t:cp=maintain/docviewblocks
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2009). Við fórnum alltaf einhverju til að sinna tómstundum ef við ætlum að gera það á 

þessum átta tímum sem að eru fyrir utan svefn og vinnu. Við getum þó breytt því ef við 

fáum að sinna hreyfingu á vinnutíma. Það má leysa með því að veita lengra hádegishlé. 

Þegar fólk er komið með fjölskyldu þá er sá tími sem við eyðum með þeim dýrmætur. 

Fjölskylduaðstæður hafa vissulega sitt að segja með tíma til hreyfingar. Hvort manneskja 

sé einhleyp, einhleyp með barn/börn, í sambúð, í sambúð með barn/börn getur haft áhrif 

á þann tíma sem fólk hefur til hreyfingar. Fólk í sambúð eyðir meiri tíma í vinnu og minni í 

tómstundir heldur en til að mynda einhleypir (Kraaykamp o.fl., 2009). Flestar rannsóknir 

sýna að tími fyrir frístundir hefur dregist saman og meira áreiti sé í daglega lífinu 

(Kraaykamp o.fl., 2009). Menntun og staða okkar innan fyrirtækja hefur einnig áhrif á tíma 

okkar til tómstunda/hreyfingar, en fólk með meiri menntun og í hærri stöðu innan 

fyrirtækis hefur meira svigrúm til að fara frá á vinnutíma til að sinna tómstundaiðkun 

(Kraaykamp o.fl., 2009). Yfirmenn vinna oft á óreglulegum tímum og sinna erindum utan 

venjulegs vinnutíma, með t.d. ferðum innanlands eða utan, fundum og öðrum erindum. 

Vinna því ekki eins og hinn almenni starfsmaður, að meðaltali fjörtíu klukkustundir á viku. 

Allt hefur þetta áhrif á hvort við höfum tíma fyrir okkur. 

 

5.2.2 Mannleg samskipti  

Öll þurfum við að hafa samskipti, hvort sem það er í tengslum við vinnu eða utan. 

Mannleg samskipti (e. interpersonal communication) eru stór hluti af hinu daglega lífi og 

við höfum flest þörf fyrir að vera í hópi, til þess að það gangi sem best þurfa mannleg 

samskipti að vera í lagi. Erla Kristjánsdóttir, Jóhann I. Gunnarsson og Sæmundur 

Hafsteinsson (2004) segja í bók sinni Lífsleikni að það séu sjö atriði sem einkenni góð 

samskipti, virðing, traust, skilningur, jákvæðni, sveigjanleiki, einlægni og þolinmæði. Þegar 

inn á vinnustað er komið eru þessir þættir mjög mikilvægir og ef efla á starfsfólk til 

þátttöku í skipulögðu starfi innan fyrirtækisins þurfa allir þessir þættir að vinna saman. 

„Traust er ef til vill mikilvægasti þáttur mannlegra samskipta. Það bægir frá öllum ótta við 

höfnun, aðhlátur og svik sem þrúgar hinn feimna“ (Zimbardo, 1985). Samskipti geta verið 

á persónulegum nótum, þar sem að einstaklingar hafa munnleg samskipti sín á milli, en 

tæknin hefur gert það að verkum að við höfum mun minni munnleg samskipti. Við 

sendum tölvupósta og smáskilaboð og þurfum ekki að tala saman, en það getur verið 
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kostur fyrir einn en galli fyrir annan. Það er þó svo að það eru einhverjir sem eiga erfiðara 

með munnleg samskipti en aðrir og það geta ýmsar ástæður legið þar að baki. Takmörkuð 

samskiptahæfni fólks getur hamlað einstaklinga í að sækjast eftir eða taka þátt í 

heilsueflingu eins og fram kemur hér í framhaldinu. 

 

5.2.3 Feimni 

Feimni er ein hindrun sem einstaklingur getur þurft að horfast í augu við. Feimni er 

samkvæmt orðabók skilgreint sem, „óframfærni, einurðarleysi“ (Árni Böðvarsson, 1983). 

Einstaklingar geta verið í eðli sínu mjög feimnir. Feimni getur verið mismikil og í komið 

fram á misjafnan hátt. Vísindamenn sem rannsakað hafa persónuna eru fullvissir að 

feimni sé í genum, hún gangi í erfðir (Zimbardo, 1985). Feimni byrjar venjulega að þróast á 

yngri árum og ef ekki er reynt að vinna bug á henni getur hún fylgt inn í fullorðinsárin. Ein 

merkingarmynd feimni er félagsfælni og að halda sig tilbaka frá til að mynda 

samstarfsfélögum. Þetta getur leitt til félagslegrar einangrunar en það er þegar að 

einstaklingar taka ekki þátt í félagslegum athöfnum og getur það leitt til þess að sá hinn 

sami fær sig ekki til að taka þátt í tómstundastarfi með hóp eða að mæta á mannamót 

(Zimbardo, 1985). Einstaklingur getur haft bæði vilja og þekkingu til að taka þátt í 

hverskonar tómstundastarfi en hefur ekki kjark til að sækjast eftir því sem í boði er. 

Feimni getur einnig gert það að verkum að einstaklingurinn leitast ekki leiða til að auka 

félagsfærni sína. Það er því mikilvægt að hjálpa feimnum einstaklingum að sigrast á 

feimninni og að finna eitthvað við þeirra hæfi (Zimbardo, 1985). Sýnum einstaklingnum 

skilning, hvetjum og látum hinum feimna líða vel.  

 

5.2.4 Tungumálaörðugleikar 

Tungumálaörðugleikar eru einn þáttur í því að munnleg samskipti geta hamlast. Árið 2011 

voru samkvæmt tölum Hagstofu Íslands 22.563 innflytjendur á aldrinum 18-67 ára 

(Hagstofa Íslands, 2011). Það tekur innflytjendur mislangan tíma að tileinka sér 

tungumálið og þarf að efla kennslu innflytjenda til muna en hún er forsenda aðlögunar í 

íslensku samfélagi og eykur sjálfsöryggi og sjálfsvirðingu einstaklingsins (Reykjavík, 2006). 

Íslenska er oft á tíðum sögð vera erfitt tungumál að læra, en staðreyndin er sú að 
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innflytjendur eru oftar en ekki komnir á unglings- eða fullorðinsárin þegar þeir flytja til 

landsins og er því almennt erfiðara að tileinka sér nýtt mál. Einnig verður að líta á að 

margir hverjir eru að flytja frá löndum sem í er talað tungumál sem að tengist íslenskunni 

ekki neitt (Úlfar Bragason, 2008), sbr. Norðurlandatungumálin, að undanskilinni finnsku. 

Mikilvægt er fyrir innflytjenda að Íslendingar séu duglegir að aðstoða með því að tala við 

þá íslensku og hvetja þá áfram. Því fyrr ná þeir tökum á málinu og geta aðlagað sig betur 

að íslensku samfélagi. Erfitt getur reynst fyrir innflytjendur eða erlenda ríkisborgara að 

finna sér tómstundastarf við hæfi þar sem að flestar heimasíður og dreifirit eru á íslensku. 

Ef fólk hefur ekki nægilega gott tak á íslenskri tungu þá getur það leitt til þess að 

einstaklingurinn nái ekki að finna tómstundastarf við hæfi, eða viti ekki hvert skuli leita. 

Eftir að hafa skoðað heimasíður stærstu líkamsræktastöðva á landinu (World Class, e.d., 

Sporthúsið, e.d., Hreyfing, e.d.) má glögglega sjá að þar er að finna mikla hindrun fyrir 

einstakling sem hefur ekki gott tak á málinu, en þegar heimasíða Reykjavíkurborgar er 

skoðuð er að finna efni um framboð í tómstundum á ensku og eru þær heimasíður sem 

sóttar voru allar til á ensku einnig og sumar hverjar á fleiri tungumálum (Reykjavíkurborg, 

e.d.).  

Ekki er fólki af erlendum uppruna gert auðvelt fyrir ef að skilningur á íslensku er ekki 

nægilega góður og er því mikilvægt að fyrirtæki leggi sig mun meira fram við að auðvelda 

aðgang að efni á erlendri tungu, samstarfsmenn innflytjenda aðstoði einstaklinginn við að 

finna eitthvað við sitt hæfi og að við sýnum skilning.  

Hindranir á aukinni hreyfingu geta verið af margvíslegum toga. Á vinnustöðum má 

auðveldlega fylgjast með því hverjir taka ekki þátt í því sem í boði er og mikilvægt er að 

virkja fólk til þátttöku, hægt er að gera það með margvíslegum leiðum og þarf að skoða 

hvað það er sem hindrar einstaklinginn og hjálpa honum að finna það sem hentar. Hægt 

er að setja af stað verkefni sem er hægt að sinna á vinnutíma til að tíminn eftir vinnu 

nýtist með fjölskyldu. Þetta getur skilað sér í meiri starfsánægju og afköstum. Sem 

samstarfsmenn getum við hjálpað hvort öðru, hvatt og virkjað aðra til þátttöku. 

Mannauður hvers fyrirtækis er dýrmætur. Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að setja sér stefnu 

um heilsu og heilbrigði starfsmanna og líta á hvað auki ánægju innan fyrirtækisins.  
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6 Mannauður fyrirtækis 

Mannauðsstjórnun er sá hluti innan skipulagsheilda fyrirtækja sem að lúta að 

starfsfólkinu. Mikilvægt er að halda utan um málefni starfsfólks, efla starfsfólk og hvetja 

til að ná sem mestum árangri. Mannauðsstjórnun felst meðal annars í því að brúa bilið 

milli stjórnenda og starfsfólks. Hlutverk mannauðsstjóra innan fyrirtækja eru margþætt en 

meðal annars að auka starfsánægju og stuðla að samþættingu vinnu og einkalífs. 

Mannauðsstjóri fyrirtækis sér meðal annars um að móta bæði starfsmannastefnu og 

heilsustefnu fyrirtækis en einnig að málefnum starfsmanna, þar með talið, aukinni 

hreyfingu og betri heilsu (Torrington. o.fl. 2005) 

6.1 Starfsmannastefna 

Stefna fyrirtækis er gerð til að starfsmenn fá skýrar upplýsingar um markmið, tilgang og 

hlutverk. Starfsmannastefnur fyrirtækja eru almennt opinberar á heimasíðum fyrirtækja 

en þó eru fyrirtæki oft á tíðum með viðameiri stefnu sem að einungis starfsmenn sjá. Í 

rannsókn sem gerð var árið 2006 kom í ljós að rúmlega 60% íslenskra fyrirtækja eru með 

skriflega starfsmannastefnu (Finnur Oddsson, Ásta Bjarnadóttir og Arney Einarsdóttir, 

2006). Starfsmannastefnur fyrirtækja hafa tekið miklum breytingum á síðastliðnum árum. 

Fyrirtæki eru farin að leggja meira upp úr fjölskylduvænni stefnum og að heilsa 

starfsmanna sé orðin mikilvægur þáttur. Þegar skoðaðar eru heimasíður nokkurra 

fyrirtækja þá má sjá að svipuð atriði koma fram á flestum stöðum, jafnrétti, möguleiki sé 

til starfsþróunar, að vinnustaðurinn fjölskylduvænn og að starfsánægja sé mikilvæg 

fyrirtækinu (Eskja; Síminn; Toyota, e.d.). Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að vera með skýra 

stefnu í heilsumálum starfsmanna. Nauðsynlegt að hlúa að heilsu starfsmanna, hvort sem 

er í vinnu eða utan.  

Tilgangur þess að fyrirtæki setji sér markvissar stefnur er til að árangur náist. Mesta 

áskorun fyrirtækja er að innleiða nýja stefnu og að henni sér framfylgt. Helstu markmið 

starfsmennastefnu er að tryggja að lögum sé framfylgt um réttindi starfsmanna, að kröfur 

til starfsmanna séu skýrar, að upplýsingaflæði sé markvisst og að starfsfólk þekki boðleiðir 

innan fyrirtækja (Torrington. o.fl. 2005).  
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Þegar verkefni á við heilsueflingu fara af stað innan fyrirtækja er mikilvægt að setja sér 

skýr markmið um hvernig eigi að vinna að því verkefni, hverjir komi að því og sér í lagi 

hvort áhugi sé fyrir hendi. Hægt er að móta nýja starfsmannastefnu upp á nýtt eða að 

móta svokallaða heilsustefnu sem að heldur utan um alla þætti sem að mikilvægir eru.  

 

6.1.1 Heilsustefna 

Heilsustefna er höfð að leiðarljósi til að bæta heilsu og líðan starfsmanna. Fyrirtæki reyna 

eftir fremsta megni að tryggja heilsusamlega vinnuaðstöðu og hvetur starfmenn til 

þátttöku. Fyrirtæki leggur sig fram við að auka vitund starfsmanna á bættri heilsu og líðan. 

Mikilvægt er að skipta stefnunni niður í nokkra þætti og að hún sé aðgengileg öllum. 

Megin markmið heilsustefnu er að auka heilbrigði og hollustu starfsmanna sem að hefur 

áhrif á daglegt líf allra sem taka þátt (Lýðheilsustöð, 2010). Með heilsustefnu sé fyrirtæki 

meðal annars að leggja sitt að mörkum við að: 

 

 Hvetja til aukinnar hreyfingar 

 Hlúa að andlegri heilsu starfsmanna 

 Stuðla að hollum matarvenjum 

 Miðla upplýsingum til starfsfólk 

 Efla forvarnir (Heilbrigðisráðuneytið, 2008) 

 

Með skýrum stefnum fyrirtækis þá er starfsfólk meðvitaðra um hvað sé í boði og hvaða 

áherslur fyrirtækið sé með. Góð heilsustefna og áhersla á hreyfingu hefur jákvæð áhrif á 

starfsfólk. Eins og fram hefur komið hefur hreyfing jákvæð áhrif á jafnt líkamlega og 

andlega líðan. Líkamlega hraustur starfsmaður sem er léttur í lund smitar út frá sér og 

hefur áhrif á aðra í kringum sig.  

 

6.2 Starfsánægja 

Flestir óska sér starfs sem vekur áhuga þeirra og starfs sem einstaklinginn hlakkar til að 

takast á við á degi hverjum, það langar engan að vera í leiðinlegri vinnu. Háskólagenginn 
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starfsmaður starfar að jafnaði í um fjörtíu og fjögur ár eftir útskrift til starfsloka, en 

starfsævi íslendinga er um fimm til tíu árum lengur en hjá öðrum Norðurlandabúum 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 1998). Algengt er að einstaklingur starfi hjá 

nokkrum fyrirtækjum á þessum tíma en ætla má að ánægður starfsmaður skili betra starfi 

en óánægður. Heilsuefling innan fyrirtækja hefur færst í aukana á síðastliðnum árum og 

sýnt hefur verið fram á aukna starfsánægju sem að skilar sér í meiri framleiðni og færri 

veikindadögum (Ohta, M., Takigami, C. og Ikeda, M. 2006). Starfsánægja er eitt af 

vinsælustu rannsóknarefnum vinnusálfræðinnar og er að finna þúsundir rannsókna og 

greina. Starfsánægja hefur verið skilgreind á ótal vegu en er í raun mjög einföld 

skilgreining. Hversu ánægður ertu með starf þitt miðað við persónulegar væntingar til 

þess? Starfsánægja er skynjun hvers og eins starfsmanns og getur verið mis mikil. Hvað er 

það í raun og veru sem að stuðlar að starfsánægju? 

Fjöldi ólíkra þátta geta stuðlað að starfsánægju, en þeir þættir sem að geta haft áhrif 

þegar heilsuefling er tekin inní eru heldur færri. Dæmi um þessa þætti eru: 

 Hlunnindi: Hlunnindi geta aukið starfsánægju (Rannsóknir og ráðgjöf, e.d.) og með 

heilsueflingarverkefni sem að fyrirtæki stendur fyrir og ber kostnað af, eru 

hlunnindin í formi heilsuráðgjafar og auknu svigrúm á vinnutíma til að stunda 

hreyfingu svo fátt eitt sé nefnt (Sharma og Joyti, 2009).  

 Vinnan og vinnuumhverfið: Mikilvægi þess að starfið sé skemmtilegt, krefjandi og 

fjölbreytt er mikið. Rannsóknir hafa sýnt fram á að sjálfræði og sveigjanleiki spila 

stóran þátt í starfsánægju (Sharma og Joyti, 2009). Möguleiki starfsmanna til 

heilsueflingar geta verðið hvetjandi og aukið ánægju meðal starfsmanna (Danna 

og Griffin, 1999). Starfsmanni sem líður vel hefur jákvæðari áhrif á heildina. Með 

því að veita starfsmanni svigrúm til heilsueflandi athafna á vinnutíma veitir það 

starfsmanni jafnframt meiri orku til að takast á við krefjandi verkefni. 

Vinnuveitendur geta lagt sig fram við að gera vinnustaðinn betri með það í hyggju 

að auka starfsánægju, varast ber þó að gera það í of miklu mæli þar sem að 

starfsmenn geta orðið of góðu vanir sem getur haft gangstæð áhrif (Hackman og 

Oldham, 1980).  
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Góð heilsa starfsmanna skilar sér ekki eingöngu í betri afköstum fyrirtækisins sjálfs, 

almenn starfsánægja getur aukist, sem getur haft í för með sér jákvæð keðjuverkandi áhrif 

(Danna og Griffin, 1999).  

Gerð var rannsókn í Japan á rúmlega þrjúhundruð starfsmönnum á tólf vikna tímabili. 

Rannsóknin beindist að heilsueflingarverkefnum og áhrifum þeirra. Rannsóknin fór þannig 

fram að þátttakendur tóku þátt í hreyfingarprógrammi tvisvar sinnum í viku sem að fól í 

sér bæði styrktar- og þol þjálfun. Spurningarlistar voru lagðir fyrir þátttakendur þar sem 

spurt var um vinnuaðstæður, lífstíl, starfsánægju og andlega líðan. Niðurstöður leiddu í 

ljós að lífstílsbreytingar og aukin hreyfing juku starfsánægju töluvert (Ohta, M., Takigami, 

C. og Ikeda, M. 2006).  

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að kanna ánægju starfsmanna sinna. Ef heilsuefling fer fram í 

fyrirtækinu er mikilvægt að kanna ánægju starfsfólks, jafnt áður en verkefnið hefst og eins 

þegar reynsla er komin á.  

 

6.2.1 Tvíhyggjukenning  

Til eru fjölmargar kenningar um starfsánægju. Kenningarnar eru misjafnar eftir því hvað 

skoða á í tengslum við starfsánægjuna. Kenningasmiðir telja að starfsánægja sé undir 

áhrifum bæði vinnu og persónulegra þátta (Duffy og Richard, 2006). Fredrik Herzberg. o.fl. 

settu fram tvíhyggjukenninguna (e. Dual-factor theory). Herzberg lagði fram tilgátu um að 

í starfsánægju fælist bæði hvatning og hollusta. En hún felur í sér að einstaklingurinn hafi 

tvær þarfir, annarsvegar þörfina til að þróast í starfi og hinsvegar hvernig fólk vilji að það 

sé komið fram við þau á vinnustaðnum (House og Wigdor, 1967). Þörfin til að þróast í 

starfi flokkast sem hvati og felur í sér innri hvata, ytri þættir flokkast til hollustu. 

Samkvæmt Herzberg o.fl. hafa hvatar jákvæð áhrif á starfsánægju, s.s. aukin ábyrgð, 

framfarir, viðurkenning og krefjandi verkefni og starfsmaður því líklegri starfa áfram hjá 

fyrirtækinu (House og Wigdor, 1967). Hollustuþættir eru t.d. vinnuaðstæður, hlunnindi, 

stefna fyrirtækis og tryggð til fyrirtækisins (House og Wigdor, 1967). Hollusta heldur 

starfsmanni áfram hjá fyrirtækinu.  

Með breytingum á vinnustaðnum er hægt að auka ánægju starfsmanna. Starfsmaður sem 

fær hvatningu frá vinnuveitanda til heilbrigðara lífernis getur orðið sá sem að sýnir fyrir-
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tæki hollustu og tryggð. Sá starfsmaður er líklegri til að hafa jákvæð áhrif á aðra starfs-

menn.  

 

Til að fyrirtæki nái árangri þarf að að hafa skýra stefnu í heilsumálum, kynna sér það sem 

er í boði fyrir fyrirtæki og einstaklinga til að auka hreyfingu og vilja allra sem hlut eiga að 

máli. 
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7 Tæki og tól fyrir fyrirtæki 

Þegar fyrirtæki er að fara afstað með verkefni tengt heilsueflingu er mikilvægt að 

undirbúa verkefnið vel. Helsta sem ber að hafa í huga er að: 

 

 Koma þarf á fót stýrihópi fyrir verkefnið 

Mikilvægt er að koma á fót hópi sem að leggur grunninn að verkefninu, fær aðila 

sem hafa þekkingu á því sviði sem að leggja á áherslu á og heldur utan um 

verkefnið á meðan á því stendur. Hópurinn þróar markmið og gerir áætlanir.  

 
 Kanna viðhorf starfsmanna 

Gera þarf könnun meðal starfsfólks um áhuga á þátttöku, hvað þurfi að leggja 

áherslur á og með hvaða hætti starfsfólk vilji að verkefninu verði háttað.  

 
 Ákveða forgangsatriði 

Kanna hvaða þættir vegi mest og mikilvægast sé að taka á í upphafi. Mikilvægt er 

að ekki sé gerð breyting á öllum þáttum í einu.  

 
 Þróa markmið 

Skoða þarf hvað fyrirtækið vill fá út úr hreyfingarátaki, að markmiðin séu raunhæf 

og að þau henti öllum.  

 
 Gera kostnaðaráætlun 

Mikilvægt er að gera kostnaðaráætlun í upphafi til að sjá hvað verkefnið kosti fyrir 

fyrirtækið, og eins hvort að einhver kostnaður lendi á starfsfólki. Í kostnaðar-

áætlun þarf að gera ráð fyrir því að starfsfólk taki lengri matartíma, hvað það kosti 

fyrirtækið og einnig að mögulega þurfi að gera einhverjar breytingar á húsnæði til 

að aðstaðan fyrir starfsfólk verði betri.  

 

 Þróa einhverskonar hvatakerfi 

Hægt er að gera einhverskonar stigatöflu sem að fólk merkir inná þegar æfingu er 

lokið. Þeir sem að ná ákveðnum stigum fá umbun frá fyrirtækinu í einhverju formi. 

Passa verður að allir fái hvatningu og að þeir sem að ekki ná að sinna verkefninu 

fullkomlega sé ekki refsað, heldur hvatt áfram til betri árangurs. 
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Sett hafa verið á laggirnar nokkur landsverkefni sem að henta vel á vinnustöðum og sem 

hvatning fyrir starfsfólk sem og yfirmenn. Vinnustaðarkeppnir eru orðnar algengar og 

myndast oft góður andi innan vinnustaðarins á meðan keppni stendur og í kjölfarið. 

Hvatning er mikil og starfsandi getur batnað mikið.  

 

 Lífshlaupið 

Á síðastliðnum árum hefur orðið mikil vitundarvakning meðal fyrirtækja um 

hreyfingu og heilsu starfsmanna. Árið 2006 fór Lífshlaupið af stað, en það er 

verkefni sem á að höfða til allra landsmanna, óháð aldri, búsetu og menntun. 

Hægt er að skrá sig sem einstakling og einnig sem lið í keppnina. Vinnustaðakeppni 

stendur yfir í þrjár vikur í senn og fer skráning eftir fjölda starfsmanna (Lífshlaupið, 

e.d.).  

 

 Hjólað í vinnuna 

„Hjólað í vinnuna“ er verkefni sem að Íþrótta og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) 

hefur starfrækt frá árinu 2003. Markmið verkefnisins er að auka áhuga á 

hjólreiðum sem heilsusamlegum, umhverfisvænum og hagkvæmum 

samgöngumáta (Hjólað í vinnuna, e.d.). Fyrirtæki og starfsfólk geta nýtt sér 

heimasíður hjólreiðamanna til að sækja kort af hjólaleiðum og því fundið hentuga 

leið að heiman og í vinnu (Landssamtök hjólreiðamanna, 2011). 
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8 Lokaorð 

Tíminn sem við eyðum í vinnunni er stór partur af okkar lífi. Mikilvægi þess að líða vel í 

vinnu er því umtalsvert. Það er ekki svo að einungis starfið sjálft þurfi að vera skemmtilegt 

og krefjandi heldur verður okkur einnig að líða vel á líkama og sál til að getað stundað 

vinnuna. Heilsuefling á vinnustöðum er orðin mun meiri en áður var og ætti tími til 

aukinnar hreyfingar að vera jafn sjálfsagður og tími til að nærast. Það leikur ekki vafi á því 

að hreyfing er góð fyrir okkur, jafn andlega sem og líkamlega. Inni á vinnustöðum er þetta 

mjög mikilvægt því jákvæðir starfsmenn eru líklegri til að afkasta meiru en þeir sem eru 

óánægðir.  

Ávinningur reglulegrar hreyfingar fyrir starfsfólk er bæði á líkama og sál. Hreyfing 

kallar fram jákvæða orku og veitir okkur vellíðan. Betri líðan getur haft keðjuverkandi áhrif 

og skilar sé í jákvæðara andrúmslofti. Sjálftraust eykst, einstaklingar verða léttari í lund og 

þol og þrek eykst. Fjarvistir vegna veikinda minnka, lífsgæði aukast og starfsánægja eykst.  

Ávinningur fyrirtækisins er einnig umtalsverður. Þátttaka stjórnenda í 

heilsueflingarverkefnum ýtir undir jákvæða þróun í fyrirtækinu. Stjórnandi sem að hvetur 

til þátttöku, virkir starfsfólk, leitar ráða við hindrunum, setur skýra stefnu og umbunar 

starfsfólki sínu fyrir árangur eykur bæði ímynd fyrirtækisins og einni hollustu og tryggð 

starfsfólks. Framleiðni fyrirtækisins eykst, ímynd batnar, kostnaður minnkar vegna 

veikinda og frammistaða fyrirtækisins batnar. Það er því ekki vafamál að heilsuefling og 

aukin áhersla á hreyfingu hafa jákvæð áhrif á jafn fyrirtækið sem og starfsfólk. 

Með vel undirbúnu starfi og vilja þeirra sem að taka þátt eru hreyfingartengd verkefni 

nokkuð sem fyrirtæki ættu að tileinka sér til að auka ánægju innan fyrirtækisins. Fyrirtæki 

geta nýtt sér krafta starfsfólks innanhúss til að búa til verkefni eða fengið utan að 

komandi aðila til að annast og halda utan um verkefnið til að byrja með. Heilsustefna og 

markmið verða að vera skýr og ávinningur kynntur fyrir þeim sem að taka þátt. Leita þarf 

allra leiða til að vinna bug á hindrunum og fá sem flesta með í verkefnið.  

Meðfylgjandi þessari ritgerð er tillaga að gátlista fyrir fyrirtæki ásamt þriggja mánaðar 

áætlun um hreyfingu og fræðslu fyrir starfsfólk. Áætlunin á að getað hentað öllum sem að 

vilja taka þátt og gætt er að því að fara rólega af stað og að hafa lengd æfinganna innan 

þrjátíu mínútna, sem að hægt er að sinna í hádegishléi starfsfólks. Það ætti því að vera 
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fyrirtæki í lófa lagið að auka hreyfingu innan fyrirtækisins á sem skilvirkastan máta og 

auka starfsánægju starfsfólks síns.  
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