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Útdráttur 

Undanfarin ár hefur áhugi aukist mikið á heilsueflingu almennings. Ógrynni upplýsinga er að 

finna um það hvaða leiðir eru til að ná sem bestum árangri til bættrar heilsu. Erfitt er að átta 

sig á því hvað hefur verið sannreynt og hvað ekki. Eitt af því sem mikið er rætt um er að 

hreyfing og kyrrseta séu stórir áhrifaþættir þegar kemur að heilsu fólks. Þróunin hefur verið sú 

undanfarna áratugi að sífellt fleiri störf teljast til kyrrsetustarfa. Því er vert að skoða hvort 

tengsl eru á milli mikillar kyrrsetu og heilsu, líkamlegrar og andlegrar. Einnig er áhugavert að 

skoða tengsl hreyfingar og heilsu sem og samspil hreyfingar og kyrrsetu. Í þessari rannsókn 

var unnið upp úr spurningakönnun sem lögð var fyrir starfsfólk sveitarfélags á landsbyggðinni 

árið 2016. Spurningarnar sem unnið var með sneru að eigin mati þátttakenda á heilsu sinni, 

andlegri og líkamlegri, hreyfingu og daglegri kyrrsetu. Niðurstöður sýndu marktæk tengsl 

milli hreyfingar og heilsu, bæði líkamlegrar og andlegrar. Hins vegar sýndu niðurstöður 

þessarar rannsóknar ekki  marktæk tengsl milli daglegrar kyrrsetu og ýmissa heilsufarsþátta.

 Hvað það er sem stýrir því hvernig lífsstíl fólk temur sér ræðst af samspili ýmissa 

þátta. Í grunninn ber hver og einn ábyrgð á sinni heilsu en hins vegar spila jákvæðar 

fyrirmyndir og hvatning annarra stórt hlutverk. Vinnuumhverfi skiptir máli og vinnuveitendur 

geta haft áhrif með því að skapa aðstæður sem hvetja til virkni. Ferðamáti til og frá vinnu var 

einn þeirra þátta sem skoðaður var í tengslum við veikindafjarvistir. Ekki reyndust marktæk 

tengsl milli ferðamáta og veikindafjarvista í þessari rannsókn.  

Í ljósi þess að heilsan er eitt það mikilvægasta í lífi hvers manns og hreyfing ein af 

frumþörfum manneskjunnar er mikilvægt að rannsaka vel grunninn að bættri heilsu fólks í 

breyttu samfélagi. 

 

Lykilhugtök: heilsa, hreyfing, kyrrseta, veikindafjarvistir 
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Abstract 

In recent years, interest among the public regarding health related matters has increased 

rapidly and various information about improving one's health can be found. However, it is 

difficult to figure out what information is trustworthy and what is not. One of the widely 

discussed is that exercise and sedentary lifestyle are big factors regarding people's health. In 

recent decades, jobs are becoming more and more sedentary. It is, therefore, interesting to find 

out if there are connections between sedentary lifestyle and both mental and physical health. 

Furthermore, it is interesting to inspect the connections between exercise and health and the 

interaction between exercise and sedentary lifestyle. This research study is based on a 

questionnaire that the staff of a certain community in Iceland answered in 2016. The questions 

from the questionnaire that were used in this research evolved around individual assessment 

regarding health, both mental and physical, and daily sedentary. The outcome portrayed 

significant connections between exercise and health, both physical and mental. On the other 

hand, the outcome of this research did not portray significant differences between daily 

sedentary and various health factors. 

What controls the manner in which people live their lives is determined by interplay 

between various factors. Every person is responsible for their own health. However, positive 

role models and encouragement are vital and can have a huge impact on people. Work 

environment matters greatly and employers can influence their staff by creating conditions that 

encourage more physical action. How people travel to and from work is one of the factors that 

were viewed in relation to absence from work due to sickness, there was no significant relation 

between the two.  

In the light of health being one of the most important factors in every man's life and 

exercise being one of the basic needs of every person, it is important to investigate the 

foundation to better health in an ever changing community. 

 

Keywords: health, exercise, sedentary, sickness absence 
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Þakkarorð 

Verk þetta er lokahluti af Bachelor of Arts-prófi í sálfræði við Háskólann á Akureyri og er 

metið til 12 ETCS eininga. Leiðbeinandi var Hjördís Sigursteinsdóttir dósent við viðskipta- og 

raunvísindasvið Háskólans á Akureyri og viljum við þakka henni fyrir veitta leiðsögn og 

aðstoð við verkið. Samstarf okkar þriggja hefur verið einstakt, ekki bara við gerð þessa verks, 

heldur þessi þrjú ár sem við höfum verið við námið. Þar sem námið hefur byggst mikið upp á 

hópavinnu er slíkt samstarf dýrmætt og alls ekki sjálfgefið.  
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Inngangur 

Heilsan er eitt það dýrmætasta sem við eigum. Hún hefur áhrif á allt sem við gerum, ekki síst 

starfsgetu okkar og frammistöðu á vinnustað. Margt hefur áhrif á það hvernig heilsan er, sumt 

sem ekki er hægt að stjórna en einnig margt sem hver og einn getur haft áhrif á. Það er því vert 

að velta fyrir sér hvað fólk getur gert til að halda góðri heilsu. Í nútímaþjóðfélagi hefur 

kyrrseta aukist mikið og hreyfing minnkað. Mikil aukning hefur orðið á ýmsum 

lífsstílssjúkdómum og kvillum sem talið er að megi rekja til þess (World Health Organization, 

2006). Hér verður sérstaklega horft til þess hvaða tengsl eru á milli hreyfingar og kyrrsetu 

annars vegar og heilsu og veikindafjarvista frá vinnu hins vegar. Ef tengsl eru á milli þessara 

þátta þá getur hver og einn auðveldlega haft áhrif á heilsu sína. Einnig gætu vinnuveitendur 

með einföldum hætti stutt við vegferð starfsfólks síns til bættrar heilsu með því að hvetja til 

aukinnar hreyfingar og minni kyrrsetu. Þar má til dæmis nefna að vinnuveitendur setji fram 

heilsuverndaráætlanir fyrir vinnustaðinn og hvetji starfsfólk sitt til þess að nýta virkan 

ferðamáta til vinnu. Sett var fram rannsóknarspurningin „Hvaða tengsl eru á milli hreyfingar 

og kyrrsetu við heilsu fólks og veikindafjarvistir þess frá vinnu?“ 

 

Áhrif hreyfingar á líkamlega og andlega heilsu 

Frá tíma frummannsins og til dagsins í dag hafa orðið gífurlegar breytingar á þörf mannsins til 

hreyfingar til að lifa af. Frummaðurinn þurfti að afla sér matar með sinni eigin líkamlegu orku 

á meðan nútímamaðurinn fær flest upp í hendurnar án þess að þurfa að eyða mikilli orku til. 

Þó að líkamleg hreyfing sé ein af grunnþörfum manneskjunnar hefur hreyfingarleysi aukist til 

muna á 21. öldinni og jafnvel svo mikið að maðurinn er farinn að hunsa þörf líkamans fyrir 

hreyfingu (World Health Organization, 2006). Atvinna í nútímaþjóðfélagi er að miklu leyti 

orðin kyrrsetuvinna sem gerir það að verkum að manneskjan eyðir megninu af deginum 

sitjandi (Ekelund o.fl., 2016). Hreyfingarleysi hefur orðið til þess að offita er orðin að faraldri 

í heiminum og ýmsir aðrir lífsstílstengdir sjúkdómar líkt og hjarta- og æðasjúkdómar og 

þunglyndi hafa aukist sem afleiðing af því (Mohammed, Sendra, Lloret og Bosch, 2018). 

Skilgreining á líkamlegri virkni getur verið mismunandi en í bókinni Physical activity 

and health in Europe, evidence for action sem World Health Organization gaf út árið 2006 

kemur fram að algengt er að miða við að það sé öll virkni sem framkvæmd er af 

beinagrindarvöðvum líkamans og eykur orkunotkun umfram hvíldarmörk. Þar kemur einnig 

fram að mjög flókið getur verið að mæla líkamlega hreyfingu hjá einstaklingum en best væri 
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að horfa á hana út frá fjórum þáttum. Í fyrsta lagi tíðni hreyfingarinnar og þá hversu oft í viku 

einstaklingurinn hreyfir sig. Í öðru lagi af hve mikilli ákefð einstaklingurinn hreyfir sig. Í 

þriðja lagi hversu mikinn tíma æfingin tekur og í fjórða lagi hvers konar virkni er um að ræða. 

Þegar þessir þættir eru teknir saman þá er hægt að gera nákvæma greiningu á líkamlegri virkni 

einstaklingsins (World Health Organization, 2006). 

Viðurkennd mælieining sem algengt er að notast við til að mæla hreyfingu eða 

líkamlega orkunotkun kallast MET (e. metabolic equivalents) (Kristján Þór Magnússon, 

Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Þórarinn Sveinsson og Erlingur Jóhannsson, 2011). MET er 

efnaskiptastuðull þar sem orkunotkun líkamans er mæld með tilliti til ákefðar og tímalengdar 

áreynslunnar. Gengið er út frá því að lífsnauðsynleg líkamsstarfsemi eða grunnefnaskipti 

líkamans hafi MET-gildið 1, mjög létt álag eða hæg ganga (4 km / klukkustund) hafi MET-

gildið 3, rösk ganga eða hæg hlaup hafi MET-gildið 6 og hlaup (12 km / klukkustund), 

styrktaræfingar eða góð íþróttaæfing hafi MET-gildið 9 (Erlingur Jóhannsson, 2006). Til eru 

viðmiðunartöflur sem hægt er að finna á netinu og gefa upp MET gildi fyrir ýmsa líkamlega 

virkni eins og til dæmis svefn, tiltekt og fleira (National Cancer Institute, e.d.). MET gildið er 

persónubundið og er ekki það sama hjá fullorðnum og börnum því grunnbrennsla barna í 

hlutfalli af líkamsþyngd er oftast hærri en hjá fullorðnum (Kristján Þór Magnússon o.fl., 

2011). Einnig er hægt að horfa á MET gildin í tengslum við tíma eða fjölda hreyfistunda, það 

er ef manneskja framkvæmir hreyfingu sem samsvarar 4 MET gildum í 30 mínútur, þá 

reiknast það 4 x 30 = 120 MET mínútur eða 2 MET-klukkustundir af hreyfingu. Manneskja 

gæti einnig náð 120 MET mínútum með því að framkvæma 8 MET virkni í 15 mínútur (Office 

of Diseased Prevention and Health Promotion, e.d.)  Í rannsókn Warburton, Nicol og Bredin 

(2006) kemur fram að líkamleg virkni sé nauðsynleg til að koma í veg fyrir langvarandi 

sjúkdóma og ótímabæran dauða. Þó er tekið fram að það sé ekki staðfest hversu mikil, af 

hvaða toga og hversu öflug hreyfingin þarf að vera til að skipta máli hvað þetta varðar. Hins 

vegar er regluleg hreyfing mikilvæg því hún heldur jafnvægi á líkamsstarfseminni og minnkar 

líkurnar á þyngdaraukningu. Hreyfing hefur einnig jákvæð áhrif á jafnvægi kólesteróls í blóði, 

blóðsykurs og blóðþrýstings sem minnkar líkurnar á hjarta- og æðasjúkdómum (Warburton, 

Nicol og Bredin, 2006). 

Í rannsókn Ekelund og félaga (2016) kemur fram að aukin kyrrseta hefur verið tengd 

við meiri áhættu á að fá ýmsa langvarandi sjúkdóma sem og ótímabæran dauða. Hins vegar er 

óljóst hvort líkamleg hreyfing dregur úr eða jafnvel eyðir skaðlegum áhrifum kyrrsetu. Af 

þeim 16 rannsóknum sem þeir skoðuðu kom í ljós að í 13 þeirra komu fram tengsl milli 

kyrrsetu og ótímabærs dauða. Þessar rannsóknir byggðu á upplýsingum frá 1.005.791 



 

 

Hreyfing, kyrrseta, veikindafjarvistir                              3 

 

einstaklingi sem fylgt var eftir í tvö til 18.1 ár. Niðurstöðurnar sýndu meðal annars að þeir sem 

sátu í fjórar klukkustundir á dag og  hreyfðu sig lítið eða 2,5 MET  klukkustundir á viku voru 

12-59% líklegri til að deyja ótímabærum dauða en þeir sem sátu fjórar klukkustundir á dag og 

hreyfðu sig 35,5 MET klukkustundir á viku. Þeir sem féllu í hópinn sem hreyfði sig mest eða 

35,5 MET-klukkustundir á viku og sátu mest eða allt upp í átta klukkustundir á dag voru hins 

vegar ólíklegastir til að deyja á eftirfylgni tímabilinu. Hreyfi fólk sig af meðalákefð í um það 

bil 60-75 mínútur á dag koma ekki fram tengsl milli ótímabærs dauða og mikillar kyrrsetu. Af 

þessu má sjá að mikill ávinningur er af því að hreyfa sig (Ekelund o.fl, 2016).  

Talið er að yfir 300 milljónir manna eða 4,4% í heiminum hafi þjáðst af þunglyndi árið 

2015 (World Health Organization, 2017). Andleg vanlíðan líkt og þunglyndi er þáttur sem 

getur haft veruleg áhrif á virkni fólks í daglegu lífi. Það getur átt erfitt með að gera áætlanir 

um líf sitt, verið félagslega heft og átt erfitt með að halda sér í vinnu (World Health 

Organization, 1992). Hreyfing getur haft jákvæð áhrif á andlega líðan einstaklinga 

(Machaczed o.fl., 2018). Hreyfingin er talin minnka líkurnar á þunglyndi sem og öðrum 

andlegum veikindum eins og kvíða og streitu sem aftur minnkar líkurnar á langvarandi 

sjúkdómum. Því haldast þessir þættir vel í hendur og undirstrika allir mikilvægi þess að 

tileinka sér hreyfingu sem hluta af lífsstíl (Warburton, Nicol og Bredin, 2006). 

 

Tengsl hreyfingar og heilsu við veikindafjarvistir  

Eins og fjallað hefur verið um hér að framan hefur hreyfing jákvæð áhrif á heilsu fólks og 

mikil kyrrseta neikvæð. Því er vert að velta því upp hvort hreyfing hafi þau áhrif að fjarvistir 

frá vinnu vegna veikinda verði minni. 

         Fyrir utan þau óþægindi sem hver einstaklingur hefur af veikindum þá geta veikindi 

starfsfólks verið kostnaðarsöm fyrir atvinnurekendur. Í rannsókn sem Asay og félagar (2016) 

gerðu á gögnum frá árunum 2008 til 2011 í Bandaríkjunum kom í ljós að veikindafjarvistir 

voru meiri hjá þeim sem höfðu ákveðna sjúkdóma eða sýndu ákveðna óheilbrigða hegðun. 

Mismunandi var hversu mikil aukning fjarvista kom fram eftir því hvaða sjúkdóm eða hegðun 

var verið að skoða. Út frá þeim auknu fjarvistum var reiknaður kostnaður vinnuveitenda vegna 

þeirra og kom í ljós að um verulegar fjárhæðir var að ræða. 

Í launarannsókn sem var gerð hér á landi vegna ársins 2012 kom í ljós að í þeim 

atvinnugreinum sem voru til skoðunar að af hverjum 100 greiddum vinnustundum á Íslandi 

árið 2012 voru að meðaltali 3,9 greiddar veikindastundir. Launakostnaður er oft stór hluti 

rekstrarkostnaðar og er ekki eingöngu vegna beinna launa til starfsmanna heldur fylgja einnig 

ýmis launatengd gjöld (Hagstofa Íslands, 2014). Fyrir utan þennan beina kostnað sem 
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vinnuveitendur þurfa að bera af veikindum starfsmanna sinna þá er ýmis óbeinn kostnaður 

sem erfitt er að setja tölu á. Þar má nefna að veikindi starfsmanna geta komið fram í minni 

framleiðni, lægra þjónustustigi, auknu álagi á annað starfsfólk, verri nýtingu tíma yfirmanna 

og fleiru (Stefanía Ösp Guðmundsdóttir, 2016). Það er því ljóst að það er til mikils að vinna 

fyrir vinnuveitendur að gera það sem hægt er til að minnka fjarvistir starfsmanna sinna.  

Hér á Íslandi hefur Embætti landlæknis gefið út leiðbeiningar varðandi æskilegt magn 

hreyfingar til að viðhalda andlegri og líkamlegri getu. Í þeim leiðbeiningum er miðað við að 

minnsta kosti 30 mínútur daglega af miðlungserfiðri hreyfingu en við það eykst orkunotkun 

þrisvar til sex sinnum miðað við hvíld. Til miðlungserfiðrar hreyfingar telst til dæmis að ganga 

rösklega, hjóla eða synda rólega, garðvinna og sambærileg hreyfing. Æskilegt er að hreyfingin 

sé meiri og í einhverjum tilvikum af meiri ákefð (Lýðheilsustöð, e.d.). 

         Almennt hefur verið talið að jákvæð tengsl séu á milli hreyfingar og minni 

veikindafjarvista úr vinnu. Í greiningu sem Amlani og Munir (2014) gerðu á 37 rannsóknum 

sem gerðar hafa verið á þessum tengslum kom í ljós að niðurstöður flestra þeirra gefa 

vísbendingar um jákvæð tengsl. Höfundar vilja þó meina að of miklir vankantar séu á þessum 

rannsóknum til að hægt sé að fullyrða um þau út frá þeim. Mismunandi sé hvort byggt er á 

athugun eða um inngrip sé að ræða. Þeir telja því erfitt að bera rannsóknirnar saman til að fá 

marktækar niðurstöður. Einnig nefna þeir að mismunandi mælikvarðar hafi verið notaðir auk 

þess sem oft sé byggt á sjálfsmati þátttakenda á eigin hreyfingu, til dæmis varðandi magn og 

ákefð. Upplýsingar skorti oft um það hvers konar hreyfingu þátttakendur stunda. Til að fá 

traustari niðurstöður telja þeir æskilegt að við frekari rannsóknir verði stuðst við hlutlægari 

mælingar sem og að hreyfing verði betur skilgreind (Amlani og Munir, 2014).    

Van den Heuvel og félagar (2005) gerðu rannsókn á fólki á vinnumarkaði. Rannsóknin 

var gerð í Hollandi og var byggð á gögnum frá árunum 1994 til 1997. Þar kom í ljós að þeir 

sem stunduðu líkamlegar íþróttir að staðaldri voru að meðaltali mun minna fjarverandi vegna 

veikinda. Munurinn fólst ekki í því hversu oft starfsmenn veiktust heldur frekar í lengd 

veikindanna. Mestur var hann hjá þeim sem unnu kyrrsetuvinnu. Ekki var marktækur munur á 

fjölda fjarvistatímabila heldur voru tímabilin styttri hjá þeim sem stunduðu íþróttir. Mestur var 

munurinn hjá þeim sem unnu kyrrsetuvinnu en lítill sem enginn hjá þeim sem unnu líkamlega 

krefjandi vinnu að einhverju leyti og má hugsanlega skýra það með því að vinna sem krefst 

líkamlegs álags skili sama ávinningi og ástundun íþrótta í frítíma. Að meðaltali voru 

fjarvistardagar þeirra sem stunduðu íþróttir 20 færri yfir fjögurra ára tímabil en hjá þeim sem 

ekki stunduðu íþróttir. Hjá kyrrsetufólki var munurinn 25 dagar og allt upp í 50 daga munur ef 
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miðað var við þá sem höfðu aldrei stundað íþróttir (Van den Heuvel, Boshuizen, Hildebrandt, 

Blatter, Ariens og Bongers, 2005). 

Proper og félagar (2006) skoðuðu þrjú mismunandi gagnasöfn frá Hollandi. Hvert 

gagnasafn náði yfir nokkurra ára tímabil eða frá fjórum og upp í sex ár. Tilgangurinn var að 

finna út tengsl milli magns og ákefðar hreyfingar á fjölda veikindadaga. Í ljós kom að jákvæð 

áhrif voru bundin við kröftuga hreyfingu þrisvar sinnum í viku. Yfir tveggja mánaða tímabil 

munaði einum degi og fjórum dögum yfir heilt ár. Vísbendingar voru um að við kröftuga 

hreyfingu oftar í viku færi veikindadögum aftur lítillega fjölgandi. Ekki virtust tengsl milli 30 

mínútna daglegrar hreyfingar af meðalákefð og fjölda veikindadaga. Þar sem um þrjú 

mismunandi gagnasöfn var að ræða voru skilgreiningar á magni og ákefð hreyfingar aðeins 

mismunandi og niðurstöður ekki alveg samhljóða en þegar á heildina var litið benti greining 

þeirra allra í sömu átt, það er að kröftug hreyfing fækkaði veikindadögum starfsfólks (Proper, 

van den Heuvel, De Vroome, Hildebrand og Van der Beek, 2006).  Sama niðurstaða kom fram 

í rannsókn Lahti og félaga (2010) en þar kom í ljós að það þurfti kröftuga hreyfingu til að 

veikindadögum fækkaði. 

         Í rannsókn Høgsbro og félaga (2018) sem byggð var á gögnum frá árinu 2010 á hópi 

fólks á vinnumarkaði í Danmörku kom í ljós að 27% meiri líkur voru á því að þeir sem lifðu 

óvirkum lífsstíl lentu í langtímaveikindum miðað við þá einstaklinga sem lifðu virkum lífsstíl. 

Í þessum hópi voru einstaklingar á aldrinum 16 - 54 ára sem töldu sig almennt vera við góða 

heilsu. Meðalfjarvistir voru 14,8 vikur hjá óvirkum einstaklingum, 11,5 fyrir meðalvirka og 

níu hjá mikið virkum miðað við fimm ára tímabil (Høgsbro, Davidsen og Sørensen, 2018). 

Eitt af því sem hefur verið skoðað í tengslum við hreyfingu og fjarvistir frá vinnu 

vegna veikinda er virkur ferðamáti. Í ljós hefur komið að þeir sem notuðu hjólreiðar til að 

komast í og úr vinnu tóku að meðaltali 1,3 dögum styttra veikindaleyfi á einu ári en þeir sem 

ekki hjóluðu og voru hlutfallslega fleiri í hópi þeirra sem hjóla sem aldrei urðu veikir 

(Hendriksen, Simons, Garre og Hildebrandt, 2010). Viðmiðið sem þurfti að ná til að falla í hóp 

hjólreiðamanna var að önnur leiðin væri að minnsta kosti þrír kílómetrar og sá ferðamáti 

notaður þrisvar sinnum í viku eða oftar en einnig ef önnur leiðin væri að minnsta kosti tveir 

kílómetrar og farin fjórum sinnum í viku. Einnig kom í ljós að því oftar og því lengri 

vegalengdir sem einstaklingarnir nýttu þennan ferðamáta því færri veikindadaga tóku þeir 

(Hendriksen o.fl., 2010). Einnig hefur verið skoðað hvort tengsl séu á milli þess að ganga í 

vinnuna og fjölda veikindadaga. Ekki reyndust marktæk tengsl milli þess að ganga í vinnuna 

og fjölda veikindadaga (Mytton, Panter og Ogilvie, 2016).  
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Eigin ábyrgð á heilsu og hvati til hreyfingar 

Í bæklingi frá Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitinu (2008) kemur fram að heilsuefling á vinnustað 

sé fjárhagslega hagkvæm fyrir vinnustaðinn, starfsfólkið sem og þjóðfélagið allt. Kostnaður 

vegna veikindafjarvista getur minnkað og fyrirtæki geta aukið framleiðni og dregið úr 

starfsmannaveltu. Með það að markmiði að auka almenna vellíðan starfsfólks, fjölskyldna 

þeirra og samfélagsins alls er það hagur allra að hafa heilsueflingu að leiðarljósi. 

Vinnuumhverfi sem stuðlar að heilbrigðum lífsstíl er starfsfólki í hag þar sem það getur 

stuðlað að betri líðan. 

Mujtaba og Cavico (2013) fjölluðu um heilsuverndaráætlun á vinnustöðum og hvernig 

slík áætlun getur verið gagnleg bæði fyrir vinnustaðina sem og starfsfólkið. Fram kom að 

skilvirk áætlun verði að miðast við gildandi lög og vera siðferðislega réttlætanleg. Einnig kom 

fram að markmið heilsuverndaráætlana skuli ávallt vera að bæta líðan starfsfólks sem og að 

draga úr kostnaði fyrirtækis vegna veikinda og heilsubrests starfsfólks. Þeir félagar nefndu að 

á vinnustöðum ætti að ríkja sú menning að bætt heilsa sé öllum í hag. Það fjármagn sem 

vinnuveitendur leggi í slíkan málaflokk ætti að skila sér til baka í ánægðara og heilbrigðara 

starfsfólki, þar með ánægðari fjölskyldum starfsfólks og ánægðara og hamingjusamara 

samfélagi í heild (Mujtaba og Cavico, 2013). 

         Samkvæmt Simfuwke, Van Wyk og Swart (2017) gegnir heilbrigðisstarfsfólk ákveðnu 

hlutverki sem fyrirmyndir annarra þegar kemur að heilsu og heilbrigðum lífsstíl. Þeir benda á 

að margar rannsóknir hafi verið gerðar og gefi niðurstöður til kynna að stór hluti 

heilbrigðisstarfsfólks kljáist við offituvanda. Telja þeir að þetta sé áhyggjuefni, ekki eingöngu 

vegna þess að þetta hefur áhrif á stéttina og líðan starfsfólks innan hennar heldur einnig vegna 

þeirrar stöðu sem heilbrigðisstarfsfólk gegni sem fyrirmyndir. 

         Mujtaba og Cavico (2013) benda á að ýmsir möguleikar séu til að hvetja starfsfólk til 

að lifa heilsusamlegu lífi. Þegar kemur að hlunnindum sem gætu hlotist af því að lifa 

heilsusamlegu lífi gæti til dæmis starfsfólk sem sýndi fram á að það hreyfði sig reglulega átt 

kost á lægri sjúkratryggingum. Einnig gæti það gilt fyrir þá sem sýndu fram á að þeir væru að 

léttast, væru með blóðfitu innan eðlilegra marka, hættu að reykja, hefðu eðlilegan blóðsykur, 

fituprósentu, blóðþrýsting og fleira í þeim dúr. Eins og fram kemur í bæklingi frá 

Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitinu (2008) getur heilsusamlegra líferni skilað sér til starfsfólks í 

betri líðan og þar með verið hagkvæmara fyrir vinnuveitendur að fólk setji heilsuna í forgang. 

Mujtaba og Cavico (2013) nefndu í grein sinni að viðurlög við því að lifa óheilbrigðu líferni 

gætu verið í formi hærri sjúkratrygginga, til dæmis þeir sem reyktu, væru í ofþyngd, mættu 

ekki í reglulegar læknisskoðanir, hreyfðu sig lítið sem ekkert og sýndu engan vilja til að bæta 
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lífsstíl sinn. Þeir töluðu einnig um að vinnuveitendur gætu sett sér þær reglur að ráða ekki nýtt 

starfsfólk sem reykti, væri í yfirþyngd eða stundaði á einhvern hátt óheilbrigðan lífsstíl. Fram 

kom að ýmis fræðsla hvað varðar heilbrigði og heilbrigt líferni gæti verið í boði fyrir starfsfólk 

og gætu vinnuveitendur boðið því upp á frítt heilsumat, bæði hvað varðar líkamlega og 

andlega heilsu (Mujtaba og Cavico, 2013). 

Til að skoða hvort heilbrigðara líferni stuðli að betri líðan var grein Simfukwe, Van 

Wyk og Swart (2017) skoðuð og kom þar fram að fólk sem lifir heilbrigðara líferni, stundar 

reglulega hreyfingu og borðar hollari mat er ólíklegra til að fá flensur. Í ljósi þess að starfsfólk 

heilbrigðisstofnana eru fyrirmyndir fyrir aðra telja Simfuwke og félagar (2017) æskilegt að 

það líti heilsusamlega út og lifði heilsusamlegu lífi. Með því áttu þeir við að fólk ætti að 

stunda heilbrigða hreyfingu og borða hollan mat til að stuðla að betri líðan.  

Með það að leiðarljósi að bæta líðan fólks á vinnustað gætu fyrirtæki hvatt fólk til 

þátttöku í heilsubætandi áætlunum með því að nota hvata (e. carrots) og viðurlög (e. 

punishment) (Mujtaba og Cavico, 2013). Til að lækka kostnað við heilbrigðisþjónustu sem og 

fækka veikindadögum hafa fyrirtæki í Ameríku verið að leita leiða sem einnig myndu auka 

framleiðni og bæta starfsandann. Mujtaba og Cavico (2013) nefndu í grein sinni að setja mætti 

upp líkamsræktaraðstöðu á vinnustaðnum til að stuðla að bættri líðan og hvetja fólk til 

þátttöku í skipulagðri hreyfingu eða bjóða mætti upp á niðurgreiðslu á líkamsrækt annars 

staðar.   

         Þrátt fyrir að fólk sé vel upplýst um kosti þess að lifa heilsusamlegu lífi og hreyfa sig 

reglulega, kom fram í grein Simfukwe, Van Wyk og Swart (2017) að ýmsir þættir geti gert 

fólki erfitt fyrir að framfylgja því. Nefndu þeir félagar til dæmis að tímaleysi væri stór þáttur í 

því að hindra fólk í að lifa heilbrigðu lífi. Einnig kom fram að fólk væri að vinna mikið og 

væri þreytt eftir langar vaktir og hefði sig því ekki af stað í líkamsrækt eftir vinnu (Simfukwe, 

Van Wyk og Swart, 2017). 

         Niðurstöður rannsóknar Lancee og Hoeven (2010) sem byggð var á gögnum frá árinu 

1996 gefa til kynna að ábyrgð fólks á eigin heilsu utan vinnu hafi áhrif á veikindafjarvistir 

fólks frá vinnustað. Einnig kemur fram að félagsleg staða fólks og samskipti við aðra skipti 

máli þegar kemur að hreyfingu, líkamlegu ástandi sem og þeirri hegðun sem hefur áhrif á líðan 

fólks, andlega og líkamlega (Lancee og Hoeven, 2010). Samkvæmt þeim félögum getur 

skortur á félagslegum samskiptum hangið saman við vanlíðan sem hefur svo neikvæð áhrif á 

fólk og verður til þess að það missir frekar úr vinnu. Þátttakendur í rannsókninni voru spurðir 

hversu marga daga þeir hefðu misst úr vinnu síðastliðið ár. Fólk var beðið um að tiltaka bæði 

daga þar sem það fékk vottorð frá lækni sem og daga sem það var bara heima vegna veikinda 
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en fékk þó ekki vottorð eða staðfestingu frá lækni. Vildu Lancee og Hoeven (2010) meina að 

þættir sem hefðu meðal annars áhrif á mætingu fólks til vinnu væru ofangreindir, það er 

félagsleg staða fólks og samskipti fólks við samstarfsfólk sitt. Því væru þetta þættir sem vert 

væri að skoða  í tengslum við veikindafjarvistir frá vinnu. 

Rogen, Robroek, van Lenthe og Burdorf (2013) tóku saman 18 greinar um 

heilsuverndaráætlanir á vinnustöðum. Markmið safngreiningarinnar var að skoða hvort 

heilsuverndaráætlanir á vinnustöðum hefðu áhrif þegar kom að heilsu starfsfólks, fjarvistum 

vegna veikinda og afköstum í vinnu. Þeir félagar héldu því fram að óhollur lífsstíll hefði áhrif 

á líðan fólks og gæti stuðlað að slæmri heilsu sem gæti svo aftur haft áhrif á frammistöðu fólks 

í vinnu. Safngreining þeirra Rogen og félaga (2013) sýndi lítil áhrif heilsuverndaráætlana 

vinnustaða á veikindafjarvistir og afköst fólks í vinnu. Ýmsir þættir höfðu áhrif á niðurstöður 

rannsóknanna sem fjallað var um, til dæmis aðferðafræðileg gæði rannsóknanna. Eftir því sem 

þau rýrnuðu sýndu niðurstöður rannsóknanna meiri áhrif. Einnig hafði aldur þátttakenda mikil 

áhrif þannig að þar sem þátttakendur voru yngri í rannsókninni virtust heilsuverndaráætlanir 

hafa meiri áhrif og því nefndu þeir Rogen og félagar (2013) mikilvægi þess að skoða vandlega 

úrtök slíkra rannsókna til að að koma í veg fyrir skekkju vegna samsetningar á hópnum. 

         Á árunum 2010 til 2012 framkvæmdu Rogen, Robroek og Burdorf (2014) rannsókn á 

hollensku verkafólki. Ætlunin var að rannsaka hvort og þá hvernig sjálfsmat fólks á eigin 

heilsu hefði áhrif á virkni þess í heilsuverndaráætlunum vinnustaða sem og eigin ábyrgð á 

heilsu og líðan almennt. Fólk sem sýndi meiri sjálfsvitund um eigin heilsu og hafði mikla innri 

stjórnrót varðandi heilsu (e. health locus of control) var líklegra til að hafa jákvætt hugarfar 

gagnvart þátttöku í heilsuverndaráætlunum. Hins vegar var fólk ekki eins líklegt til að vera 

jákvætt gagnvart þátttöku ef það var einungis meðvitað um eigin heilsu en hafi litla innri 

stjórnrót (Rogen, Robroek og Burdorf, 2014).  

Eins og áður hefur komið fram er það hagur fyrirtækja og einstaklinga að stuðla að 

bættri heilsu almennt og betri líðanar starfsfólksins og þar með fjölskyldna þeirra og 

samfélagsins í heild. Þar sem atvinnurekendur stuðla að bættri heilsu starfsfólks líður fólki 

almennt betur og hefur það jákvæð áhrif út í samfélagið (Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 

2008).   
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Aðferð og gögn 

Í rannsókninni var notast við fyrirliggjandi gögn úr rannsókninni: Heilsa og vellíðan á 

vinnustað. Sú rannsókn hefur verið framkvæmd árin 2010, 2011, 2013, 2015 og 2016 hjá einu 

íslensku sveitarfélagi. Í þessari rannsókn var aðeins notast við gögn frá árinu 2016 til þess að 

skoða rannsóknarspurninguna „Hvaða tengsl eru á milli hreyfingar og kyrrsetu við heilsu fólks 

og veikindafjarvistir þess frá vinnu?“ Rannsóknarspurningin er margþætt og unnin út frá sjö 

spurningum úr gagnasafninu auk spurninga um aldur og kyn. 

 

Þátttakendur og framkvæmd 

Allir starfsmenn sveitarfélagsins, 18 ára og eldri, sem voru í 30% eða hærra stöðugildi fengu 

beiðni í tölvupósti um að taka þátt í könnuninni. Starfsmenn samþykktu þátttöku með því að 

opna rafrænan spurningalista. Tölvupóstur, ásamt þremur ítrekunarpóstum, var sendur á 1566 

starfsmenn á haustdögum 2016 og svöruðu alls 1099 þeirra spurningalistanum (svarhlutfall 

70,2%). Þátttakendur voru upplýstir um að þeim væri frjálst að hafna þátttöku í rannsókninni 

án útskýringa og einnig gátu þeir sleppt því að svara einstökum spurningum.      

 

Mælitæki 

Spurningalistinn sem notaður var í rannsókninni Heilsa og vellíðan á vinnustað samanstendur 

af spurningum sem notaðar hafa verið í öðrum rannsóknum á heilsu, líðan og starfstengdum 

viðhorfum starfsfólks. Í þessari rannsókn verður fjallað um niðurstöður spurninga um 

hreyfingu, kyrrsetu, andlega og líkamlega heilsu og veikindafjarvistir frá vinnu.  

Til að skoða hversu oft í viku þátttakendur hreyfðu sig í frítíma og í að minnsta kosti 

30 mínútur í senn, var eftirfarandi spurning skoðuð: „Hversu oft í viku stundar þú líkamlega 

hreyfingu?“. Gefnir voru upp sex svarmöguleikar „Aldrei“, „Sjaldnar en einu sinni í viku“, „1 

sinni í viku“, „2-3 sinnum í viku“, „4-5 sinnum í viku“ og „Daglega“.  

Einnig var horft á eftirfarandi spurningu með tilliti til hreyfingar „Ferðamáti til vinnu 

síðustu 30 daga - vinsamlegast merktu við einn reit í hverjum lið“. Þessi spurning var 

margþætt og var í sex liðum sem voru eftirfarandi: „Akandi í einkabíl eða vinnubíl“, „Sem 

farþegi í einkabíl eða vinnubíl“, „Gangandi“, „Hjólandi“, „Með strætisvagni eða öðru 

almenningsfarartæki“ og „Á annan hátt“. Gefnir voru upp fimm svarmöguleikar við hvern lið 

„Nær daglega“, „3-4 sinnum í viku“, „1-2 sinnum í viku“, „1-3 sinnum á síðustu 30 dögum“ 

og „Aldrei“. Eingöngu voru notaðir liðirnir „Gangandi“, „Hjólandi“ og „Akandi í einkabíl eða 

vinnubíl“ við úrvinnslu með það í huga að fá samanburð á áhrifum virks og óvirks ferðamáta 
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til vinnu. Virkur ferðamáti var til dæmis að fara gangandi eða hjólandi til vinnu og óvirkur 

ferðamáti að fara akandi til vinnu.  

Til að skoða kyrrsetu þátttakenda var eftirfarandi spurning skoðuð. „Hve löngum tíma 

á dag varðir þú að jafnaði sitjandi í síðustu viku? Aðeins skal miða við virka daga. Teldu með 

tímann sem þú situr í vinnunni, heima og í frítíma. (Hér getur talist með tími sem setið er við 

skrifborð, matarborð, í heimsókn, við lestur eða fyrir framan sjónvarp eða tölvu.)“. Gefnir 

voru upp níu svarmöguleikar við þessari spurningu „Minna en klukkustund á dag“, „Um 1 

klukkustund á dag“, „Um 2-3 klukkustundir á dag“, „Um 4-5 klukkustundir á dag“, „Um 6-7 

klukkustundir á dag“, „Um 8-10 klukkustundir á dag“, „Um 11-13 klukkustundir á dag“, „Um 

14-16 klukkustundir á dag“ og „Meira en 16 klukkustundir á dag“.  

Til að athuga hvernig þátttakendurnir litu á líkamlega heilsu sína var eftirfarandi 

spurning skoðuð: „Þegar á heildina er litið, hvernig myndir þú segja að líkamlega heilsa þín 

væri?“. Gefnir voru fimm svarmöguleikar við þessari spurningu, „Mjög góð“, „Góð“, 

„Þokkaleg“, „Sæmileg“ og „Léleg“. Við úrvinnslu var kvarðanum snúið við þannig að 

svarmöguleikinn „Mjög góð“ fékk gildið fimm í staðinn fyrir einn, „Góð“ fékk gildið fjórir í 

staðinn fyrir tvo, „Þokkaleg“ hafði gildið þrír og hélt því, „Sæmileg“ fékk gildið tvo í staðinn 

fyrir fjóra og „Léleg“ fékk gildið einn í staðinn fyrir fimm. 

Til að athuga hvernig einstaklingarnir litu á andlega heilsu sína var eftirfarandi 

spurning skoðuð: „Þegar á heildina er litið, hvernig myndir þú segja að andleg heilsa þín 

væri?“. Gefnir voru fimm svarmöguleikar við þessari spurningu, „Mjög góð“, „Góð“, 

„Þokkaleg“, „Sæmileg“ og „Léleg“. Við úrvinnslu var kvarðanum snúið við þannig að 

svarmöguleikinn „Mjög góð“ fékk gildið fimm í staðinn fyrir einn, „Góð“ fékk gildið fjórir í 

staðinn fyrir tvo, „Þokkaleg“ hafði gildið þrír og hélt því, „Sæmileg“ fékk gildið tvo í staðinn 

fyrir fjóra og „Léleg“ fékk gildið einn í staðinn fyrir fimm. 

Til að athuga hvernig þátttakendur meta heilsu sína í tengslum við ákveðna sjúkdóma, 

einkenni eða verki sem trufla daglegt líf þeirra var eftirfarandi spurning skoðuð: „Eigin 

sjúkdómar, einkenni og verkir. Vinsamlegast merktu við einn reit í hverjum lið“. Þessi 

spurning var margþætt og var spurt út í 14 kvilla sem voru eftirfarandi: „a) Þrekleysi“, „b) 

Vöðvabólga“, „c) Verkir í baki / herðum“, „d) Tíðir höfuðverkir“, „e) Verkir í kvið“, „f) 

Andþyngsli“, „g) Svefnerfiðleikar“, „h) Þungar áhyggjur“, „i) Kvíði“, „j) Depurð“, „k) 

Hjartsláttartruflanir“, „l) Hækkaður blóðþrýstingur“, „m) Ristilkrampi“ og „n) Kvef / 

umgangspestir“. Gefnir voru upp fjórir svarmöguleikar við hvern kvilla „Já, síðastliðinn 

mánuð“, „Já síðastliðna 3 mánuði“, „Já síðastliðna 6 mánuði“ og „Nei aldrei“. Við úrvinnslu 

var kvarðanum snúið við þannig að svarmöguleikinn „Já, síðastliðinn mánuð“ fékk gildið fjóra 
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í staðinn fyrir einn, „Já síðastliðna 3 mánuði“ fékk gildið þrjá í staðinn fyrir tvo, „Já 

síðastliðna 6 mánuði“ fékk gildið tvo í staðinn fyrir þrjá og „Nei aldrei“ fékk gildið einn í 

staðinn fyrir fjóra.  

Til að skoða hversu miklar veikindafjarvistir voru hjá þátttakendum var skoðuð 

spurningin „Hve marga daga, ef einhverja, hefur þú verið frá vinnu hjá Akureyrarbæ vegna 

veikinda á síðustu 12 mánuðum“. Gefnir voru upp sjö valmöguleikar við þessari spurningu 

„Engan“, „1-7 daga“, „8-14 daga“, „3-4 vikur“, „1-2 mánuði“, „3-4 mánuði“ og „Meira en 

fjóra mánuði“.  

Auk ofangreindra spurninga var stuðst við spurningar um kyn (karl / kona) og aldur  

(≤30 / 31-40 / 41-50 / 51-60 / ≥61).  

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræðiforritið SPSS útgáfa 23.0.0 var notað við úrvinnslu gagnanna úr spurningalistanum. 

Gerðar voru einfaldar tíðnitöflur, krosstöflur og niðurstöður settar fram með kí-kvaðratprófum,  

t-prófum, dreifigreiningu (ANOVA) með eftiráprófinu Tukey og fylgniprófi (Spearman).  

Kí-kvaðratpróf voru notuð til að finna hvort marktækur munur kæmi fram milli kynja 

og hreyfingar, ferðamáta, kyrrsetu, sjúkdóma, einkenna og verkja og veikindafjarvista. Einnig 

voru þau notuð til að finna hvort marktækur munur kæmi fram milli aldurshópa og hreyfingar, 

ferðamáta, kyrrsetu, sjúkdóma, einkenna, verkja og veikindafjarvista. Notuð voru t-próf til að 

athuga hvort væri marktækur munur á kynjum varðandi líkamlega og andlega heilsu. 

Dreifigreining var notuð til að finna mun á aldurshópum varðandi líkamlega og andlega heilsu. 

Spearman fylgnipróf var notað til að finna út línulegt samband á milli breyta. Miðað var við 

95% öryggismörk (p=0,05) í allri greiningu. Myndir og töflur voru gerðar í Excel sem og 

útreikningar. 
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Niðurstöður 

Í þessum kafla voru settar fram lýðfræðilegar upplýsingar um þátttakendur í máli og myndum. 

Einnig var fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar sem unnar voru út frá sjö spurningum úr 

gagnasafninu um líkamlega og andlega heilsu, hreyfingu, kyrrsetu og veikindafjarvistir. 

Skoðaðar voru mismunandi tengingar á milli þessara þátta til að svara spurningunni um það 

hvaða áhrif hreyfing og kyrrseta hefði á heilsu og veikindafjarvistir þátttakenda frá vinnu.  

  

Lýðfræðilegar upplýsingar 

Heildarfjöldi þátttakenda í þessari rannsókn var 1099. Af þeim svöruðu 1074 spurningunni um 

kyn, 849 konur og 225 karlar eins og sjá má á mynd 1. Um 80% þátttakenda í könnuninni voru 

konur og um 20% karlar. Hærra hlutfall kvenna en karla tók þátt í könnuninni heldur en 

kynjahlutföll starfsfólks sveitarfélagsins gefa til kynna (73,0% konur og 27,0% karlar). 

 

  

Mynd 1. Kyn þátttakenda 

Á mynd 2 má sjá aldurs- og kynjaskiptingu þeirra þátttakenda sem svöruðu bæði 

spurningunni um aldur og kyn (n=1065). Þar má sjá að flestir þátttakendur voru á miðjum 

aldri eða á aldursbilinu 41-50 ára (29,4%). Karlar skiptust nokkuð jafnt í aldurshópana 31-40 

ára, 41-50 ára og 51-60 ára en voru ívið færri í elsta (12,7%) og yngsta hópnum (17,6%). Hjá 

konum var meiri munur á milli hópa þar sem langflestar voru í aldurshópnum 41-50 ára 

(30,8%). Hins vegar voru einungis 24,0% af körlunum í þeim aldurshópi. Til samanburðar 

mætti nefna að í elsta aldurshópnum innan hvors kyns voru hlutföllin þannig að þar voru 

einungis 10,3% af konunum en 12,7% karlanna. 
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Mynd 2. Aldur - kyn 

 

Hreyfing 

Þátttakendur voru spurðir út í hreyfingu í frítíma og var þar átt við hversu oft þeir hreyfðu sig í 

viku í að minnsta kosti 30 mínútur í senn, sjá mynd 3. Fjöldi þeirra sem svaraði var 1030 

(93,7%). Þátttakendur sem sögðust aldrei hreyfa sig voru 66 (6,4%). Langflestir sögðust 

hreyfa sig tvisvar til þrisvar í viku eða 361 (35,0%). Þeir sem sögðust hreyfa sig daglega voru 

145 (14,0%). 

 

 

Mynd 3. Vikuleg hreyfing 
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Fjöldi þátttakenda sem svöruðu bæði spurningunni um kyn og hreyfingu var 1007 

(91,7%). Þar af voru konur 797 (79,2%) og karlar 210 (20,8%). Á mynd 4 kemur fram að 601 

(75,4%) kona hreyfði sig tvisvar sinnum eða oftar í viku og 158 (75,2%) karlar.   

 

 

Mynd 4. Hreyfing - kyn 

 

Þeir sem svöruðu bæði spurningunni um aldur og hreyfingu voru 1015 (92,4%). Í töflu 

1 má sjá að í öllum aldurshópum var hlutfall þeirra sem hreyfði sig tvisvar til þrisvar í viku 

hæst. Hlutfall þeirra sem hreyfði sig aldrei var hæst (8,6%) í yngsta aldurshópnum en lægst 

(4,9%) í hópi 41-50 ára. Hlutfall þeirra sem hreyfði sig daglega var hæst (15,2%) í hópi 31-40 

ára en lægst (12,8%) í hópi 41-50 ára.  

 

Tafla 1. Aldur - hreyfing 

Aldur  Aldrei 

Sjaldnar en 

1x í viku 1x í viku 2-3x í viku 4-5x í viku Daglega 

≤30 8,6% 11,5% 4,3% 32,4% 28,1% 15,1% 

31-40 8,1% 12,2% 7,6% 29,4% 27,4% 15,2% 

41-50 4,9% 9,8% 10,2% 35,7% 26,6% 12,8% 

51-60 5,6% 8,6% 7,1% 39,6% 25,4% 13,8% 

61+ 6,6% 13,2% 6,6% 35,8% 22,6% 15,1% 
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Hvorki kom fram marktækur munur á hreyfingu eftir kyni χ2
(5,n=1007) = 3,497; p = 0,624 né 

aldurshópum  χ2
(20,n=1015) = 15,849; p = 0,726. 

 

Ferðamáti til vinnu  

Ferðamáti til og frá vinnu á 30 daga tímabili var skoðaður, sjá mynd 5. Unnið var út frá því 

hvort starfsfólk nýtti sér virkan eða óvirkan ferðamáta. Með virkum ferðamáta var átt við 

gangandi eða hjólandi og með óvirkum ferðamáta var átt við akandi á einkabíl eða vinnubíl. 

Skoðað var hvort starfsfólk kæmi gangandi (n=875, 79,6%), hjólandi (n=811, 73,8%) eða 

akandi (n=969, 88,2%) til og frá vinnu. Mikill munur var á fjölda þeirra sem nýttu sér virkan 

ferðamáta og þeim sem nýttu óvirkan. Af þeim þátttakendum sem svöruðu til um akstur til og 

frá vinnu voru 630 (65,0%) sem sögðust fara nær daglega akandi en fjöldi þeirra sem sagðist 

aldrei fara akandi var 79 (8,2%). Af þeim sem svöruðu til um hjólreiðar til og frá vinnu voru 

643 (79,3%) sem sögðust aldrei fara hjólandi en 46 (5,7%) sem sögðust hjóla nær daglega. Af 

þeim sem svöruðu til um göngu til og frá vinnu voru 433 (49,5%) sem sögðust aldrei ganga en 

155 (17,7%) sem sögðust ganga nær daglega.  

  

  

Mynd 5. Ferðamáti til vinnu  

 

Ferðamáti til vinnu var skoðaður með tilliti til kyns, sjá töflu 2. Algengasti ferðamáti 

beggja kynja var akandi en 66,3% kvenna og 59,5% karla komu nær daglega akandi til vinnu. 

Hlutfall kvenna sem kom aldrei akandi til vinnu var 8,0% en 8,5% hjá körlum. Af konum voru 

3,2% sem komu nær daglega hjólandi til vinnu og 18,4% sem komu nær daglega gangandi. Af 
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körlum komu 14,9% nær daglega hjólandi til vinnu en 14,0% sem komu nær daglega 

gangandi. Af báðum kynjum var tæplega helmingur sem kom aldrei hjólandi til vinnu eða 

49,6% kvenna og 49,4% karla. Af konum komu 82,4% aldrei hjólandi til vinnu og 66,7% 

karla. 

 

Tafla 2. Ferðamáti til vinnu - kyn 

       Gangandi       Hjólandi        Akandi 

  Kona Karl Kona Karl Kona Karl 

Nær daglega 18.4% 14.0% 3.2% 14.9% 66.3% 59.5% 

3-4x í viku 6.7% 5.2% 2.6% 2.4% 10.9% 8.5% 

1-2x í viku 9.5% 7.0% 3.2% 6.5% 7.5% 9.0% 

1-3x á síðustu   

30 dögum 

15.7% 24.4% 8.7% 9.5% 7.3% 14.5% 

Aldrei 49.6% 49.4% 82.4% 66.7% 8.0% 8.5% 

 

Þegar ferðamáti var skoðaður með tilliti til aldurs var svörunin 863 (78,5%) fyrir 

gangandi, 801 (72,9%) fyrir hjólandi og 957 (87,1%) fyrir akandi. Í töflu 3 má sjá að hlutfall 

þeirra sem kom nær daglega gangandi til vinnu var hæst (30,2%) í hópi 61 árs eða eldri en 

lægst (13,6%) í hópi 31-40 ára. Hlutfall þeirra sem kom aldrei gangandi til vinnu var hæst í 

hópi 31-40 ára (57,6%) en lægst (39,5%) í hópi 61 árs eða eldri.  

 

Tafla 3. Ferðamáti eftir aldurshópum - gangandi 

Aldur Aldrei 

1-3x síðustu  

30 daga 1-2x í viku 3-4x í viku 

Nær 

daglega 

≤30 53,8% 16,9% 6,2% 8,5% 14,6% 

31-40 57,6% 14,7% 8,7% 5,4% 13,6% 

41-50 49,6% 19,0% 9,3% 3,5% 18,6% 

51-60 44,4% 21,0% 9,3% 9,8% 15,6% 

61+ 39,5% 11,6% 12,8% 5,8% 30,2% 
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Í töflu 4 má sjá að hlutfall þeirra sem kom nær daglega hjólandi til vinnu var hæst 

(8,8%) í hópi 61 árs eða eldri en lægst (0,8%) í hópi 30 ára eða yngri. Hátt hlutfall allra 

aldurshópa kom aldrei hjólandi til vinnu, hæst (83,5%) í hópi 30 ára eða yngri og lægst 

(74,9%) í hópi 31-40 ára. 

 

Tafla 4. Ferðamáti eftir aldurshópum - hjólandi 

Aldur Aldrei 1-3x síðustu  

30 daga 

1-2x í viku 3-4x í viku Nær  

daglega 

≤30 83,5% 7,9% 5,5% 2,4% 0,8% 

31-40 74,9% 10,3% 4,6% 2,9% 7,4% 

41-50 81,2% 7,9% 3,3% 1,7% 5,9% 

51-60 76,0% 10,4% 4,2% 3,1% 6,3% 

61+ 82,4% 5,9% 0,0% 2,9% 8,8% 

 

Í töflu 5 má sjá að hlutfall þeirra sem kom nær daglega akandi til vinnu var hæst 

(73,9% ) í hópi 61 árs eða eldri en lægst (61,8%) í hópi 31-40 ára. Lágt hlutfall í öllum 

aldurshópum kom aldrei akandi til vinnu. Lægst var það í hópi 61 árs eða eldri (6,8%) en hæst 

í hópi 30 ára eða yngri og 51-60 ára (8,8%).  

 

Tafla 5. Ferðamáti eftir aldurshópum - akandi 

Aldur Aldrei 1-3x síðustu     

30 daga 

1-2x í viku 3-4x í viku Nær  

daglega 

≤30 8,8% 9,6% 3,7% 14,7% 63,2% 

31-40 7,3% 11,0% 10,5% 9,4% 61,8% 

41-50 8,2% 10,0% 7,9% 8,9% 64,9% 

51-60 8,8% 6,0% 8,4% 10,8% 66,1% 

61+ 6,8% 5,7% 4,5% 9,1% 73,9% 
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Á töflu 6 má sjá niðurstöður marktektarprófa þar sem munur var skoðaður á ferðamáta 

til vinnu eftir kyni. Marktækur munur kom fram á þeim sem fóru hjólandi og akandi til vinnu 

eftir kyni en ekki kom fram munur milli kynja á þeim sem fóru gangandi til vinnu. Áhrif kyns 

á ferðamáta voru frekar lítil.  

 

Tafla 6. Virkur og óvirkur ferðamáti - kyn 

  Marktektarpróf Áhrifastærð p<0,05 

Gangandi χ2
(4,n=855) =9,090; p = 0,059 φ=0,103 

Hjólandi χ2
(4,n=792) = 39,798; p = 0,000* φ=0,224 

Akandi χ2
(4,n=950) =11,709; p = 0,020* φ=0,111 

* marktektarmörk miðast við 0,05 

 

Á töflu 7 má sjá niðurstöður marktektarprófa þar sem munur var skoðaður á ferðamáta 

til vinnu eftir aldurshópum. Eingöngu kom fram marktækur munur á þeim sem fóru gangandi 

til vinnu eftir aldurshópum en ekki kom fram marktækur munur á þeim sem fóru hjólandi og 

akandi til vinnu. Áhrif aldurs á ferðamáta voru lítil þar sem marktækur munur mældist.  

 

Tafla 7. Virkur og óvirkur ferðamáti - aldur 

  Marktektarpróf Áhrifastærð p<0,05 

Gangandi χ2
(16,n=863) =31,707; p = 0,011* φ=0,192 

Hjólandi χ2
(16,n=801) = 15,690; p = 0,475 φ=0,140 

Akandi χ2
(16,n=957) = 16,405; p = 0,425 φ=0,131 

* marktektarmörk miðast við 0,05 
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Kyrrseta 

Þátttakendur voru spurðir út í hversu mörgum klukkustundum þeir vörðu sitjandi á virkum 

dögum og svöruðu 1016 einstaklingar spurningunni. Á mynd 6 má sjá að fjöldi þeirra sem 

sögðust sitja um eina klukkustund eða skemur daglega var 54 (5,3%) þátttakenda. Þeir sem 

sögðust sitja tvær til þrjár klukkustundir daglega voru 232 (22,8%). Flestir þátttakendur sem 

svöruðu spurningunni sögðust sitja daglega um fjórar til fimm klukkustundir á dag eða 330 

einstaklingar (32,5%). Þrír (0,3%) sögðust sitja meira en 16 klukkustundir daglega.  

 

 

Mynd 6. Dagleg kyrrseta 

 

Fjöldi þeirra sem svaraði bæði spurningu um daglega kyrrsetu og kyn var 994 (90,4%). 

Konur sem svöruðu voru 786 en karlar 208. Flestir sögðust sitja fjórar til fimm klukkustundir á 

dag, 261 kona (33,2%) og 62 karlar (29,8%). Í hópi þeirra sem sögðust sit ja minnst eða eina 

klukkustund eða minna á dag voru 35 konur (4,5%) og 17 karlar (8,2%). Konur sem sögðust 

sitja 14 klukkustundir eða meira voru níu (1,1%) og karlar sem sögðust sitja meira en 14 

klukkustundir voru fimm (2,4%).   
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Mynd 7. Dagleg kyrrseta – kyn 

 

Fjöldi þeirra sem svaraði bæði spurningu um daglega kyrrsetu og aldur var 1004 

(91,4%). Í töflu 8 má sjá að að hlutfall þeirra sem sagðist sitja mest eða 14 klukkustundir eða 

meira var hæst (2,3%) í hópi 41-50 ára en lægst (0,0%) í hópi 51-60 ára. Hlutfall þeirra sem 

sagðist sitja minnst eða eina klukkustund eða minna var hæst (6,0%) í hópunum 31-40 ára og 

41-50 ára. Lægst (3,5%) var það í hópi 51-60 ára.   

 

Tafla 8. Dagleg kyrrseta - aldur 

  

30 ára    

eða yngri 

31-40 ára 41-50 ára 51-60 ára 61 árs       

eða eldri 

Minna en klst á dag 1.4% 2.0% 1.0% 1.5% 2.0% 

Um 1 klst á dag 2.9% 4.0% 5.0% 2.0% 4.5% 

Um 2-3 klst á dag 20.7% 22.0% 22.0% 22.5% 28.0% 

Um 4-5 klst á dag 33.6% 29.0% 34.0% 32.0% 34.0% 

Um 6-7 klst á dag 24.3% 20.0% 17.0% 16.0% 12.0% 

Um 8-10 klst á dag 12.8% 15.0% 12.0% 18.0% 15.0% 

Um 11-13 klst á dag 2.1% 6.0% 6.5% 8.0% 3.5% 

Um 14-16 klst á dag 1.4% 2.0% 2.0% 0.0% 0.0% 

Meira en 16 klst á dag 0.7% 0.0% 0.3% 0.0% 1.0% 
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Munur var skoðaður á kyrrsetu þátttakenda eftir kyni og aldurshópum. Hvorki kom 

fram marktækur munur á kyrrsetu eftir kyni χ2
(8,n=994) = 14,694; p = 0,065 né aldurshópum 

χ2
(32,n=1004) = 32,354; p = 0,449. 

 

Líkamleg og andleg heilsa 

Þátttakendur voru spurðir út í hvernig þeir mátu heilsu sína, bæði andlega og líkamlega, þegar 

á heildina væri litið. Fjöldi þeirra sem svaraði bæði spurningu um líkamlega heilsu og kyn var 

1034 (94,1%). Á mynd 8 sést að flestir svöruðu að heilsa þeirra væri góð, 314 konur (38,3%) 

og 94 karlar (43,7%). Þeir sem töldu sig vera við sæmilega líkamlega heilsu voru 68 konur 

(8,3%) og 11 karlar (5,1%). 

 

 

Mynd 8. Líkamleg heilsa - kyn 
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Fjöldi þeirra sem svaraði bæði spurningu um andlega heilsu og kyn var 1032 (93,9%). 

Á mynd 9 sést að flestir svöruðu að andleg heilsa þeirra væri góð eða 368 konur (45,0%) og 

90 (41,9%) karla. Þeir sem töldu sig við sæmilega heilsu voru 37(4,5%) konur og 12 (5,6%) 

karlar.   

 

 

Mynd 9. Andleg heilsa - kyn 

 

Marktækur munur kom fram á kynjum varðandi líkamlega heilsu t(351,160) = 2,415 p = 

0,016. Einnig kom fram marktækur munur á kynjum hvað varðar andlega heilsu t(1030) = -1,461 

p = 0,144.  

Ekki kom fram marktækur munur á aldurshópunum varðandi líkamlega heilsu F(4,1036) 

= 1,326  p = 0,258. Hins vegar kom fram marktækur munur á aldurshópunum varðandi 

andlega heilsu F(4,1034) =10,021  p = 0,000. Þar kom fram munur á milli yngsta hópsins (30 ára 

eða yngri) og allra hinna aldurshópanna (31-40 ára, 41-50 ára, 51-60 ára og 61 árs eða eldri). 

Einnig kom fram munur á milli þeirra sem voru í aldurshópnum 31-40 ára annars vegar og 

þeirra sem voru í elsta aldurshópnum eða 61 árs eða eldri. Þá kom fram marktækur munur á 

milli aldurshópsins 41-50 ára og þess elsta. Ekki kom fram marktækur munur á milli elsta 

aldurshópsins (61 árs eða eldri) og þess næstelsta (51-60 ára).  
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Sjúkdómar, einkenni og verkir 

Þátttakendur voru beðnir að svara til um hvort ákveðnir sjúkdómar, einkenni eða verkir hefðu 

truflað daglegt líf þeirra, sjá mynd 10. Spurt var bæði um andlega og líkamlega þætti. 

Meðalfjöldi þeirra sem svaraði um hvern þátt var 981. Þeir sjúkdómar, einkenni og verkir sem 

var algengast að þátttakendur fyndu fyrir voru verkir í baki / herðum, vöðvabólga og kvef eða 

umgangspestir. Þeir sjúkdómar, einkenni og verkir sem síst voru að hrjá þátttakendur voru 

ristilkrampi, andþyngsli og hjartsláttartruflanir.  

 

 

Mynd 10. Sjúkdómar, einkenni og verkir 
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Á töflu 9 má sjá niðurstöður marktektarprófa þar sem munur var skoðaður á 

einkennum eftir kyni þátttakenda. Marktækur munur kom fram á kynjum varðandi nokkur 

einkenni. Marktækur munur kom til dæmis fram á þrekleysi og vöðvabólgu eftir kyni en 

munur kom ekki fram til dæmis á verkjum í kvið eða kvefi / umgangspestum. Áhrif kyns á 

tíðni einkenna voru frekar lítil eða frá φ=0,048 upp í φ=0,202.  

 

Tafla 9. Sjúkdómar, einkenni og verkir - kyn 

Sjúkdómar Marktektarpróf Áhrifastærð p<0,05 

Þrekleysi χ2
(3,n=963) = 25,332; p = 0,000* φ=0,162 

Vöðvabólga χ2
(3,n=976) = 39,690; p = 0,000* φ=0,202 

Verkir í baki / herðum χ2
(3,n=980) = 9,061; p = 0,028* φ=0,096 

Tíðir höfuðverkir χ2
(3,n=961) = 15,612; p = 0,001* φ=0,127 

Verkir í kvið χ2
(3,n=947) = 2,535; p = 0,469 φ=0,052 

Andþyngsli χ2
(3,n=948) = 2,673; p = 0,445 φ=0,053 

Svefnerfiðleikar χ2
(3,n=975) = 7,471; p = 0,058 φ=0,088 

Hjartsláttartruflanir χ2
(3,n=943) = 7,822; p = 0,050* φ=0,091 

Hækkaður blóðþrýstingur χ2
(3,n=953) = 2,743; p = 0,433 φ=0,054 

Ristilkrampi χ2
(3,n=942) = 5,809; p = 0,121 φ=0,079 

Kvef / umgangspestir χ2
(3,n=965) = 4,503; p = 0,212 φ=0,068 

Þungar áhyggjur χ2
(3,n=950) = 4,684; p = 0,196 φ=0,070 

Kvíði χ2
(3,n=964) = 2,210; p = 0,530 φ=0,048 

Depurð χ2
(3,n=955) = 3,336; p = 0,343 φ=0,059 

* marktektarmörk miðast við 0,05 
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Á töflu 10 má sjá niðurstöður marktektarprófa þar sem munur var skoðaður á 

sjúkdómum eftir aldri þátttakenda. Marktækur munur kom fram á aldurshópunum varðandi 

flesta sjúkdóma. Marktækur munur kom til dæmis fram á vöðvabólgu og verkjum í baki eftir 

aldri, en munur kom ekki fram til dæmis á þrekleysi og svefnerfiðleikum. Áhrif aldurs á tíðni 

sjúkdóma voru frekar lítil eða frá φ=0,130 upp í φ=0,237. 

 

Tafla 10. Sjúkdómar einkenni og verkir - aldur 

Sjúkdómar Marktektarpróf Áhrifastærð p<0,05 

Þrekleysi χ2
(12,n=973) = 18,341; p = 0,106 φ=0,137 

Vöðvabólga χ2
(12,n=987) = 55,268; p = 0,000* φ=0,237 

Verkir í baki / herðum χ2
(12,n=991) =28,070; p = 0,005* φ=0,168 

Tíðir höfuðverkir χ2
(12,n=972) = 50,335; p = 0,000* φ=0,228 

Verkir í kvið χ2
(12,n=958) =25,544; p = 0,012* φ=0,163 

Andþyngsli χ2
(12,n=959) =18,110; p = 0,112 φ=0,137 

Svefnerfiðleikar χ2
(12,n=985) =16,685; p = 0,162 φ=0,130 

Hjartsláttartruflanir χ2
(12,n=954) = 19,189; p = 0,084 φ=0,142 

Hækkaður blóðþrýstingur χ2
(12,n=964) = 41,305; p = 0,000* φ=0,207 

Ristilkrampi χ2
(12,n=953) =16,846; p = 0,155 φ=0,133 

Kvef / umgangspestir χ2
(12,n=977) =43,559; p = 0,000* φ=0,211 

Þungar áhyggjur χ2
(12,n=961) =24,760; p = 0,016* φ=0,161 

Kvíði χ2
(12,n=975) = 43,165; p = 0,000* φ=0,210 

Depurð χ2
(12,n=966) = 32,383; p = 0,001* φ=0,183 

* marktektarmörk miðast við 0,05 
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Veikindafjarvistir 

Veikindafjarvistir starfsfólks á 12 mánaða tímabili voru skoðaðar, sjá töflu 11. Fjöldi þeirra 

sem svaraði spurningu þar um var 1031, karlar 214 og konur 817. Langflestir (62,3%) höfðu 

verið fjarverandi frá vinnu vegna veikinda í einn til sjö daga á tímabilinu. Hlutfall þeirra sem 

voru fjarverandi vegna veikinda lækkaði eftir því sem lengd fjarvistatímabilsins jókst. Hlutfall 

þeirra sem aldrei höfðu verið fjarverandi frá vinnu vegna veikinda var 16,4%. 

Þegar veikindafjarvistir í heild voru skoðaðar reyndist ekki marktækur munur á 

kynjum á 12 mánaða tímabili  χ2
(6,n=1031) = 5,793; p = 0,447. Þó mátti sjá að hlutfallslega 

fleiri karlar (66,4%) en konur (61,2%) voru frá vinnu vegna veikinda í einn til sjö daga.  

Hlutfallslega fleiri konur en karlar voru lengur fjarverandi vegna veikinda og kom munurinn 

strax fram við átta til 14 daga fjarveru og var þannig nema þegar fjarvistirnar mældust einn til 

tvo mánuði en þar var munurinn mjög lítill (0,2%). Hjá þeim sem fjarvistir mældust þrír 

mánuðir eða meira var hlutfallslega mikill munur á kynjunum. Nærri tvöfalt hærra hlutfall 

kvenna (3,4%) en karla (1,8%) féll í þann hóp.  

 

Tafla 11. Veikindafjarvistir - kyn  

 Karl % Kona % Heild % 

Engan 37 17,3 132 16,2 169 16,4 

1-7 daga 142 66,4 500 61,2 642 62,3 

8-14 daga 19 8,9 93 11,4 112 10,9 

3-4 vikur 4 1,9 35 4,3 39 3,8 

1-2 mánuði 8 3,7 29 3,5 37 3,6 

3-4 mánuði 2 0,9 14 1,7 16 1,5 

Meira en fjóra mánuði 2 0,9 14 1,7 16 1,5 

 

Fjöldi þeirra sem svaraði bæði spurningu um aldur og veikindafjarvistir frá vinnu var 

1039. Marktækur munur kom fram á aldurshópunum með tilliti til veikindafjarvista á 12 

mánaða tímabili χ2
(24,n=1039) = 55,681; p = 0,000. Áhrif aldurs á veikindafjarvistir eru lítil  

(φ=0,231, p < 0,05).  
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Á mynd 11 má sjá að hlutfallslega flestir af elsta aldurshópnum (30,4%), 61 árs eða 

eldri, voru aldrei fjarverandi vegna veikinda og hlutfallslega fæstir í þeim yngsta (12,4%) eða 

30 ára eða yngri. Í aldurshópnum 30 ára eða yngri var enginn fjarverandi vegna veikinda 

lengur en fjóra mánuði á 12 mánaða tímabili.  Í sama aldurshópi voru 7,6% fjarverandi vegna 

veikinda í einn til fjóra mánuði en í elsta aldurshópnum voru það einungis 4,5%.  

Í öllum aldurshópunum reyndist algengast að starfsfólk væri fjarverandi vegna 

veikinda í einn til sjö daga og var hlutfallið á bilinu 50% - 67,5%. Lægst var hlutfallið í 

aldurshópnum 61 árs eða eldri og hæst í aldurshópnum 31-40 ára.  

 

  

Mynd 11. Veikindafjarvistir - aldur 

 

Tengsl og fylgni 

Í töflu 12 má sjá tengsl milli hreyfingar og kyrrsetu annars vegar og heilsu og veikindafjarvista 

hins vegar. Niðurstöður þessar sýndu að marktæk tengsl voru milli hreyfingar og þess hvernig 

fólk mat heilsu sína, líkamlega og andlega, annars vegar og veikindafjarvista hins vegar. 

Marktæk tengsl reyndust á milli þess hvernig fólk mat líkamlega og andlega heilsu sína. 

Einnig komu fram marktæk tengsl á milli þess hvernig fólk mat heilsu sína og 

veikindafjarvista.  
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Tafla 12. Fylgni 

  Hreyfing Kyrrseta 

Líkamleg 

heilsa 

Andleg 

heilsa 

Veikinda- 

fjarvistir 

Hreyfing 1 -0,044  0,242*  0,072* - 0,066* 

Kyrrseta -0,044 1 0,003 0,006 -0,026 

Líkamleg heilsa  0,242* 0,003 1 0,418* -0,313* 

Andleg heilsa  0,072* 0,006 0,418* 1 -0,176* 

Veikindafjarvistir -0,066* -0,026 -0,313* -0,176* 1 

* marktektarmörk miðast við 0,05  
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Umræður 

Í ljósi þess að hreyfingaleysi hefur aukist verulega á síðustu árum og áratugum var áhugavert 

að skoða áhrif hreyfingar og kyrrsetu á heilsu fólks og hvort það hefði áhrif á 

veikindafjarvistir þess frá vinnu. Gögnin sem unnið var með í þessari rannsókn voru fengin úr 

spurningalista sem lagður var fyrir starfsfólk sveitarfélags á landsbyggðinni árið 2016. 

Eingöngu var byggt á sjálfsmati þátttakenda. Fyrirfram töldum við líklegt að hreyfing hefði 

afgerandi áhrif á þessa þætti. Sett var fram rannsóknarspurningin „Hvaða tengsl eru á milli 

hreyfingar og kyrrsetu við heilsu fólks og veikindafjarvistir þess frá vinnu?“ 

Niðurstöðurnar sýndu að hreyfing hafði jákvæð áhrif á líkamlega og andlega heilsu. 

Einnig dró hreyfing úr veikindafjarvistum frá vinnu. Hins vegar hafði dagleg kyrrseta ekki 

marktæk áhrif á hreyfingu, andlega eða líkamlega heilsu né veikindafjarvistir. Jákvæð 

innbyrðis tengsl voru á milli líkamlegrar og andlegrar heilsu og þeir þættir fækkuðu báðir 

veikindafjarvistum frá vinnu.  

Mikill meirihluti þátttakenda sagðist hreyfa sig tvisvar til þrisvar í viku eða oftar í 

frítíma sínum. Lítill hluti þátttakenda sagðist hreyfa sig daglega eða eingöngu 14%. Okkur 

þótti það athyglisvert í ljósi leiðbeininga sem Embætti landlæknis hefur gefið út varðandi 

æskilegt magn hreyfingar til að viðhalda andlegri og líkamlegri getu. Samkvæmt þeim 

leiðbeiningum er æskilegt að fullorðnir einstaklingar hreyfi sig í að minnsta kosti 30 mínútur 

daglega og að hreyfingin sé miðlungserfið (Lýðheilsustöð, e.d.). Ekki kom fram marktækur 

munur á milli kynja eða aldurshópa varðandi hreyfingu. Fyrirfram hefðum við haldið að 

marktækur munur kæmi fram að minnsta kosti hvað varðar aldurshópana. Þegar horft var til 

þess hversu oft fólk sagðist hreyfa sig sást munur á svörun þannig að flestir hreyfðu sig tvisvar 

til þrisvar í viku en töluverður hlutfallsmunur var á milli aldurshópanna, sérstaklega á milli 31-

40 ára annars vegar og 51-60 ára hinsvegar, eða um 10% munur.  

Ferðamáti er hluti af virkni einstaklingsins. Í þessari rannsókn kom fram að mikill 

meirihluti nýtti sér óvirkan ferðamáta eða fóru akandi til og frá vinnu. Athyglisvert þótti 

hversu margir nýttu sér aldrei virkan ferðamáta eða fóru gangandi eða hjólandi til vinnu, 

sérstaklega hversu margir fóru aldrei hjólandi til vinnu. Með tilliti til þess að vitundarvakning 

hefur orðið um gildi hreyfingar og að hjólareiðamenning í samfélaginu hefur vaxið mikið er 

áhugavert að fleiri nýti sér ekki þann ferðamáta. Má velta því fyrir sér hvort algengara sé að 

fólk nýti bílinn sem ferðamáta til og frá vinnu en hjólið frekar notað sem tómstundagaman 

utan vinnutíma. Marktækur munur kom fram á kynjum varðandi hjólreiðar þannig að karlar 

hjóluðu oftar í vinnuna. Mesti munurinn kom fram hjá þeim sem hjóluðu nær daglega til og frá 

vinnu sem og hjá þeim sem aldrei hjóluðu. Marktækur munur kom einnig fram á kynjum 
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varðandi akstur til og frá vinnu þannig að konur nýttu sér oftar þann ferðamáta. Aldur hafði 

áhrif á ferðamáta þannig að í elsta hópnum var hæsta hlutfall þeirra sem gengu til og frá vinnu 

nær daglega. Í þeim aldurshópi var einnig lægsta hlutfall þeirra sem aldrei gengu. Áhugavert 

var að velta því fyrir sér með tilliti til þeirra mismunandi krafna sem samfélagið gerir til fólks 

á mismunandi aldursskeiðum. Í aldurshópunum 30 ára eða yngri og 31-40 ára var hæsta 

hlutfall þeirra sem aldrei gengu til vinnu sem endurspeglar hugsanlega þessar kröfur en á þeim 

árum er algengt að fólk sé upptekið af lífsgæðakapphlaupinu.  

Þegar litið var til kyrrsetu fólks á virkum dögum kom í ljós að langflestir sögðust sitja í 

fjórar til fimm klukkustundir á dag. Það sem þótti athyglisvert var að nokkrir einstaklingar 

sögðust sitja í 14 klukkustundir eða meira daglega. Þótti okkur það ótrúverðugt ef horft er til 

þess að fólk sofi í átta klukkustundir á sólarhring eða þar um bil og að virkar athafnir daglegs 

lífs taki meiri tíma en svo að sannfærandi sé að hægt sé að sitja í 14 klukkustundir eða lengur. 

Einnig þótti athyglisvert hversu margir einstaklingar sögðust sitja í eina klukkustund eða 

skemur á dag. Flestir sitja við ákveðnar athafnir daglegs lífs eins og að borða og horfa á 

sjónvarp og ólíklegt að þær taki minna en eina klukkustund á dag.  

Þátttakendur í þessari rannsókn svöruðu spurningum um hreyfingu og kyrrsetu 

samkvæmt eigin mati. Þegar það er gert er ákveðin hætta á ofmati eða vanmati þeirra á þeim 

þáttum sem verið er að mæla. Einnig er hætta á að þátttakendur í rannsóknum svari eins og 

þeir telja félagslega þóknanlegt. Slíkt sjálfsmat getur gefið ranga mynd af raunveruleikanum 

og þar með haft áhrif á niðurstöður rannsókna.  

Þátttakendur voru spurðir um líkamlega og andlega heilsu sína og mikill meirihluti 

þeirra sagðist vera við góða eða mjög góða heilsu, bæði hvað varðar líkamlega og andlega. 

Það má velta fyrir sér hvort þar svari þátttakendur eftir eigin sannfæringu eða hvort það að 

svara eins og þykir félagslega þóknanlegt hafi þar áhrif. Marktækur munur kom fram á 

kynjum varðandi bæði líkamlega og andlega heilsu þannig að karlmenn töldu sig að meðaltali 

vera við betri líkamlega heilsu en konur töldu sig að meðaltali vera við betri andlega heilsu. 

Okkur þótti athyglisvert að konur teldu sig við betri andlega heilsu í ljósi almennrar umræðu í 

samfélaginu í þá átt að kvíði og þunglyndi séu algengari hjá konum en körlum. Hugsanlega 

gæti skýringin verið sú að konur leiti sér frekar aðstoðar en karlar og séu því betur staddar 

vegna þeirrar aðstoðar sem þær hafa fengið.  

Ekki kom fram marktækur munur eftir aldri á líkamlegri heilsu þátttakenda en 

marktækur munur kom fram á andlegri heilsu. Hjá yngsta hópnum kom fram marktækur 

munur milli hans og allra hinna aldurshópanna og var það eini hópurinn þar sem það var.  
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Þátttakendur voru spurðir út í 14 atriði varðandi sjúkdóma, einkenni og verki. 

Marktækur munur kom fram milli kynja varðandi fimm atriði og milli aldurshópa varðandi níu 

atriði. Því virðist aldur vera meiri áhrifavaldur þegar kemur að sjúkdómum, einkennum og 

verkjum og kom það ekki á óvart þar sem ýmsir sjúkdómar gera vart við sig eftir því sem 

aldurinn færist yfir. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að 30,4% af elsta aldurshópnum 

voru aldrei fjarverandi vegna veikinda á 12 mánaða tímabili en í yngsta aldurshópnum voru 

12,4% aldrei fjarverandi vegna veikinda. Þessi kom niðurstaða okkur á óvart þar sem almennt 

er talið að heilsunni hraki þegar árin færast yfir. Hins vegar voru fimm einstaklingar í elsta 

aldurshópnum sem sögðust hafa verið fjarverandi vegna veikinda í fjóra mánuði eða lengur á 

12 mánaða tímabili en enginn í yngsta aldurshópnum sagðist hafa verið fjarverandi vegna 

slíkra langvarandi veikinda. Þær niðurstöður eru í samræmi við það sem almennt mætti telja. 

Þegar veikindafjarvistir þátttakenda voru skoðaðar vakti athygli að karlar voru 

hlutfallslega fleiri þegar um fjarvistir vegna veikinda í styttri tíma var að ræða. Konur voru 

hlutfallslega fleiri þegar um fjarvistir vegna veikinda í lengri tíma var að ræða og má nefna að 

þegar veikindafjarvistir voru orðnar þrír mánuðir eða lengri voru konur hlutfallslega helmingi 

fleiri. Það má velta því upp hvort þetta sýni raunverulegan mun kynjanna hvað varðar veikindi 

eða hvort staðalímyndir hafi eitthvað um þetta að segja. Staðalímynd karlmennsku er að harka 

af sér og að karlmenn þurfi ekki að leita sér aðstoðar. Það má einnig velta fyrir sér hvort 

karlmenn veigri sér frekar við að fara til læknis af hræðslu við útkomuna. Frekar er viðurkennt 

að konur dragi sig í hlé vegna veikinda og leiti sér aðstoðar. Einnig má velta fyrir sér hvort 

konur leiti sér frekar aðstoðar og taki frekar ábyrgð á heilsu sinni vegna þess að þær séu oftar í 

umönnunarhlutverki innan fjölskyldunnar.  

Eins og áður kom fram var þessi rannsókn unnin upp úr gögnum sem voru fengin úr 

spurningalista sem lagður var fyrir starfsfólk sveitarfélags á landsbyggðinni. Sem vinnustaður 

er sveitarfélagið samsett úr mörgum ólíkum einingum. Flestar einingarnar eru það sem í 

daglegu tali teljast hefðbundnir kvennavinnustaðir eins og skólar, leikskólar og 

öldrunarheimili.  Það kom því ekki á óvart að töluverður munur var á fjölda svara eftir kyni í 

gögnunum á þann veg að mun fleiri konur en karlar svöruðu og þó allir þátttakendur hefðu 

svarað til um kyn hefði munurinn ekki minnkað mikið vegna samsetningar vinnustaðarins.  

Rannsóknir sem skoðaðar voru í tengslum við þetta verkefni sýndu að því meiri sem 

kyrrseta er og hreyfing minni aukast líkurnar á ýmsum sjúkdómum (Mohammed o.fl., 2018). 

Út frá þeim rannsóknum sem við höfum skoðað sem og almennri umræðu í samfélaginu um 

áhrif kyrrsetu og hreyfingar á heilsufar fólks hefðum við búist við meira afgerandi 

niðurstöðum í sömu átt í þessari rannsókn. Marktæk tengsl komu í ljós á milli hreyfingar og 
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heilsu og veikindafjarvista en fylgnin var frekar lítil. Ekki komu nein tengsl í ljós á milli 

kyrrsetu og annarra þátta.  

Það að niðurstöður þessarar rannsóknar hafi ekki verið í samræmi við fyrirfram 

ákveðnar væntingar okkar má hugsanlega rekja til þess að svörun þátttakenda var eingöngu 

byggð á sjálfsmati. Sjálfsmat getur gert samanburð á rannsóknum erfiðan þar sem misjafnt er 

hvað fólk leggur í þau hugtök sem unnið er með. Þegar talað er um hreyfingu er oftar en ekki 

átt við það sem fólk gerir eingöngu í þeim tilgangi að hreyfa sig. Hins vegar getur hreyfing 

falist í svo mörgu öðru í daglegu lífi. Þar má nefna garðyrkju og ýmis heimilisstörf. Í því ljósi 

gæti verið áhugavert að skoða hvort niðurstöður yrðu aðrar ef hreyfing og líkamsástand 

þátttakenda væri mælt með hreyfimælum og öðrum viðeigandi tækjum í stað 

sjálfsmatskvörðum. Hætt er við að fólk vanmeti hreyfingu sína og horfi eingöngu á skipulagða 

hreyfingu en ekki aðra þætti sem þó geta talist fullgild hreyfing samkvæmt opinberum 

ráðleggingum. Dýrmætt getur verið fyrir vinnuveitendur og starfsfólk þeirra að fá hlutlægar 

niðurstöður til að vinna út frá en þar má segja að hagsmunir beggja fari saman.  

Ýmis rafræn mælitæki eru til sem gefa hlutlægar niðurstöður varðandi virkni 

einstaklinga (Amlani og Munir, 2014). Þannig mælingar geta gefið einstaklingum betri yfirsýn 

yfir eigin virkni, bæði hvað varðar kyrrsetu og hreyfingu. Einnig eru ýmsir kvarðar til sem 

notast má við til að mæla líkamlega orkunotkun með tilliti til ákefðar og tímalengdar 

áreynslunnar og má þar til dæmis nefna MET mælieininguna (Kristján Þór Magnússon o.fl., 

2011). Til að átta sig á raunverulegri virkni gæti verið gott að nota sjálfsmat og rafræn 

mælitæki samhliða og sjá þannig hvort niðurstöðurnar fari saman. Slíkur samanburður er ekki 

bara góður fyrir rannsóknir heldur getur hann einnig gefið einstaklingum betri mynd af eigin 

lífsstíl, til dæmis hvort viðkomandi er í raun að ná viðmiðum um daglega hreyfingu 

samkvæmt opinberum ráðleggingum. Á sama hátt og með mælingar á virkni gæti verið 

áhugavert að skoða hlutlægar heilsufarsmælingar líkt og blóðþrýsting, blóðsykur, blóðfitu og 

púls. Þannig mætti fá samanburð á hlutlægum mælingum og sjálfsmati og sjá hvort að 

niðurstöður yrðu aðrar. 

Í grunninn ber einstaklingurinn ábyrgð á eigin heilsu. Í ljósi þess að ýmislegt er hægt 

að gera til að meta eigin virkni þá er einfalt fyrir hvern og einn að ná markmiðum sínum til 

dæmis varðandi hreyfingu. Það að einstaklingurinn hugi að og taki ábyrgð á eigin heilsu er 

einnig jákvætt fyrir vinnuveitandann þar sem veikindafjarvistir geta verið honum dýrar. Það 

getur því verið kostur fyrir vinnuveitendur að leggja sitt af mörkum til að auka vægi 

hreyfingar í lífi starfsfólks síns. Eitt af því sem þeir geta gert er að hvetja starfsfólk sitt til þess 

að nýta sér virkan ferðamáta eins og hjólreiðar til og frá vinnu.  
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