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Útdráttur 
 

Samkvæmt ráðleggingum á fullorðið fólk að hreyfa sig í að minnsta 

kosti 30 mínútur á dag. Heilsuefling er talin hafa góð áhrif á bæði 

líkamlega- og andlega sjúkdóma. Tilgátur eru á lofti um það að 15 

mínútna hreyfing á vinnustað geti haft jákvæð áhrif á heilsuna og að 

hún geti aukið vilja fólks til að stunda meiri hreyfingu. Markmið 

verkefnisins var að fá mynd á hreyfingu starfsfólks Háskólans í 

Reykjavík (HR) og hvernig væri hægt að bæta heilsueflingu og 

hreyfingu á vinnustaðnum. Notast var við megindlega rannsókn þar sem 

tölulegum upplýsingum var safnað um hreyfingu starfsfólks HR. Í ljós 

kom að meiri hluti þátttakenda þurfa að bæta við sína hreyfingu til að 

mæta daglegum viðmiðum. Sú hreyfing sem var oftast nefnd þegar 

spurt var hvaða hreyfingu þátttakendur myndu vilja bæta við sína 

hreyfingu var jóga, styrktarþjálfun, hjólreiðar, ganga og hlaup eða 

skokk. Tillögur að heilsueflingu meðal starfsfólks HR voru settar fram 

og má þar nefna heilsukeppni, gönguhóp, hjólreiðahóp og 

styrktarþjálfun á vinnutíma. Þá er bent á hvernig nýta má krafta 

nemenda við Háskólann í Reykjavík við hreyfingu og heilsueflingu 

starfsfólks. 

Lykilorð: hreyfing, heilsuefling, vinnustaðir, kyrrseta, þjálfun. 
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Abstract 
 

It is recommended for adults to do physical activity for at least 30 

minutes per day. Health promotion is considered to have good effects 

on both physical and mental illness. It is said that 15 minutes of physical 

activity on the workplace can have positive effects on the health and 

that it can increase the interest to do more physical activity. The aim of 

the study was to see how employees of Reykjavík University (RU) 

organize their physical activity and how it is best to improve health 

promotion and physical activity at the workplace. Quantitative research 

was used to get statistical information’s about the employees’ physical 

activity. The results said that majority of participants does not meet the 

standards for daily physical activity recommendations. The activities 

that majority of the participants wants to add to their physical activity 

is yoga, strength training, cycling, walking and running or jogging. 

Suggestions for health promotion for the employees of RU were set out, 

for example health competition, walking group, cycling group and 

strength training on working hours. To enhance health promotion of the 

employees it is possible to use the energy of the students of Reykjavík 

University who are educating oneself in sports science. 

Keywords: physical activity, health promotion, workplace, sedentary 

lifestyle, training.   
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Formáli 

Ég hef mikinn áhuga á hreyfingu almennings og hvernig hægt er að auka hreyfingu 

og bæta heilsu. Þess vegna ákvað ég að skrifa ritgerð um hreyfingu og heilsueflingu 

starfsfólks Háskólans í Reykjavík. Einnig fannst mér mikilvægt að koma með 

hugmyndir að því hvernig hægt er að auka hreyfingu starfsfólksins og þá 

sérstaklega á vinnutíma. Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BSc-

prófs í íþróttafræði við íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík.  

Ég vil þakka Margréti Lilju Guðmundsdóttur, leiðbeinanda mínum og kennara við 

íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík, fyrir góða leiðsögn og stuðning. Einnig 

vil ég þakka systur minni, Viktoríu Guðmundsdóttur, fyrir yfirlestur, leiðsögn og 

stuðning í gegnum skrifin og foreldrum mínum og samnemendum fyrir stuðning og 

góða samveru. Að lokum vil ég þakka kærasta mínum, Níels Thibaud Girerd, fyrir 

allan þann stuðning og þolinmæði sem hann hefur sýnt mér við skrifin. 
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Inngangur 

Margar rannsóknir hafa verið gerða á áhrifum hreyfingar á heilsufar fólks (Coulson, 

McKenna og Field, 2008; Fagard, 2006; Haskell o.fl., 2007; Paffenbarger og Lee, 

1996; Pedersen og Saltin, 2006). Samkvæmt ráðleggingum um hreyfingu, meðal 

annars frá Landlækni, á fullorðið fólk að hreyfa sig í að minnsta kosti 30 mínútur á 

dag (Bucksch og Schlicht, 2006; Gígja Gunnarsdóttir, 2008; Haskell o.fl., 2007; 

Weltgesundheitsorganisation og Regionalbüro für Europa, 2006). Hin venjulega 

manneskja eyðir um það bil einum þriðja af þeim tíma sem hún vakir, í vinnunni og 

algengt er að fólk sé ennþá með hugann við vinnuna þegar vinnudeginum lýkur 

(Conrad, 1988). Tilgátur eru á lofti um það að 15 mínútna hreyfing á vinnustað geti 

haft jákvæð áhrif á heilsuna og að hún geti aukið vilja fólks til að stunda meiri 

hreyfingu (Haskell o.fl., 2007). Haskell og félagar segja að 30 mínútur af miðlungs 

erfiðri hreyfingu fimm daga vikunnar eða mjög erfið æfing í 20 mínútur þrjá daga 

vikunnar sé heilsubætandi. Mjög erfið æfing er til dæmis skilgreind sem skokk sem 

veldur hraðri öndun og auknum hjartslætti (Haskell o.fl., 2007). Haskell talar ekki 

bara um almenna hreyfingu heldur er hann líka með ráðleggingar hvað varðar 

vöðvastyrk. Mælir hann með því að fólk stundi styrktarþjálfun með lóðum tvisvar í 

viku og mælir hann með því að 8-10 æfingar séu gerðar með þyngd sem leyfir 8-12 

endurtekningar, áherslu skal leggja á stóru vöðvahópana (Haskell o.fl., 2007). 

Hreyfing hefur verið skilgreind sem „líkamleg hreyfing sem framkvæmd er af 

beinagrindavöðva sem eykur orkunotkun“ (Caspersen, Powell og Christenson, 

1985). Hreyfing þarf ekki að vera erfið til að hafa góð áhrif á heilsu og vellíðan 

(Foster og Oja, 2000). Það má því segja að hvaða líkamlega athöfn sem er kallist 

hreyfing, til dæmis að ganga eða hjóla á milli staða, heimilisstörf, garðvinna, leikir, 

íþróttir og önnur skipulögð þjálfun (Gígja Gunnarsdóttir, 2008). Öll hreyfing 

umfram það sem mælt er með er til góðs og þeir sem eiga á hættu að þyngjast ættu 

að hreyfa sig meira en almennt er ráðlagt. Magn hreyfingar þarf að henta hverjum 

og einum, einnig er gott að huga að mataræðinu (Haskell o.fl., 2007). Í byrjun 21. 

aldarinnar minnkaði líkamleg hreyfing í heiminum vegna siðmenningar og gæti 

fólk af þeim sökum verið að hunsa mikilvægi hennar fyrir heilsu og vellíðan 

(Weltgesundheitsorganisation og Regionalbüro für Europa, 2006). Í dag er orðið 

algengt að læknar ávísi hreyfingu sem meðhöndlun við heilsufarsvandamálum. Í 

læknaheiminum er ávísað þeim lyfjum sem hafa mest áhrif og minnstar 
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aukaverkanir og hefur það sýnt sig að hreyfing er í sumum tilfellum jafn áhrifarík 

og lyf og stundum er hún betri eða ýtir undir áhrifin (Pedersen og Saltin, 2006). 

Markmið verkefnisins er að fá mynd á hreyfingu starfsfólks HR og hvernig hægt er 

að bæta heilsueflingu meðal þessa hóps. Í þessu verkefni verða niðurstöður 

spurningakönnunar um hreyfingu á vinnutíma, sem send var á starfsfólk Háskólans 

í Reykjavík, settar fram. Þá verða settar fram tillögur um hvernig hægt er að bæta 

heilsueflingu og auka hreyfingu á meðal starfsfólks á vinnutíma og utan hans, sem 

gæti bætt heilsu þeirra (Haskell o.fl., 2007). Leitast verður eftir því að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Mætir starfsfólk Háskólans í Reykjavík viðmiðum um daglega hreyfingu? 

• Er áhugi meðal starfsfólks Háskólans í Reykjavík að stunda hreyfingu á 

vinnutíma? 

 

Hreyfing 

Hreyfing hefur góð áhrif á flesta langvarandi sjúkdóma, hún hefur góð áhrif á 

líkamshreysti, vöðvastyrk og lífsgæði (Pedersen og Saltin, 2006). Líkamleg 

hreyfing hefur áhrif á aukna líkamlega getu einstaklings og eykur langlífi. Líkamleg 

hreyfing verndar einstaklinga fyrir hjartasjúkdómum, hjartaáfalli, háþrýstingi, 

offitu, sykursýki af tegund II, beinþynningu, einhverjum tegundum af krabbameini 

og mögulega þunglyndi sem stafar af öðru en áföllum (Fagard, 2006; Paffenbarger 

og Lee, 1996). Á fimmtugsaldri byrja beinagrindavöðvar að rýrna og missir maður 

um 1% af styrk sínum á ári. Rýrnunin eykst með hverjum áratug (Doherty, 2003). 

Vöðvarýrnun hefur áhrif á u.þ.b. 7% einstaklinga yfir sjötugu og allt að 20% 

einstaklinga yfir áttræðu (Castillo o.fl., 2003; Iii o.fl., 2000). Styrktarþjálfun getur 

aukið vöðvastyrk, hreyfigetu og þyngd hjá gömlu fólki alveg inn á níunda áratug 

lífs þeirra (Fiatarone o.fl., 1990). Það sem gerist við styrktarþjálfun hjá fullorðnu 

fólki er aðallega að vöðvastyrkur eykst og vöðvar stækka (Tarnopolsky o.fl., 2001). 

Cauza og félagar álykta, eftir rannsókn sína á áhrif styrktarþjálfunar annars vegar 

og þolþjálfunar hins vegar á sykursýki af tegund tvö, að styrktarþjálfun hafi meiri 

áhrif á jákvæða þróun sykursýki af tegund tvö heldur en þolþjálfun (Cauza o.fl., 

2005). Styrktarþjálfun með þyngd getur einnig haft góð áhrif á lögun beina hjá 

unglingum og getur hún minnkað líkur á beinþynningu hjá fólki á miðjum aldri 
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(Haskell o.fl., 2007). Í rannsóknum sem gerðar voru á fólki á mismunandi stöðum 

í heiminum kom í ljós að dánartíðnin er lægri hjá þeim sem hreyfa sig reglulega og 

eru heilbrigðir heldur en hjá þeim sem hreyfa sig ekki. Átti þetta við bæði hjá fólki 

sem var með hjarta- og æðasjúkdóma og hjá fólki sem var án sjúkdóma. Á einum 

stað var reykingafólk skoðað og voru niðurstöðurnar þær sömu, dánartíðnin var 

lægri hjá þeim sem stunduðu líkamlega hreyfingu en hjá þeim sem stunduðu ekki 

líkamlega hreyfingu (Paffenbarger og Lee, 1996). Hreyfing getur þó líka verið 

áhættusöm. Fullorðið fólk sem hreyfir sig reglulega er líklegra til að meiðast 

líkamlega í frítíma sínum en þeir sem hreyfa sig ekki reglulega. Meiðsli á 

beinagrindarvöðvum aukast eftir því sem ákefðin verður meiri og getur tíðni 

meiðsla farið upp í 55% hjá fólki sem er í skokk hópum (Haskell o.fl., 2007). 

Líkurnar á skyndilegu hjartastoppi eru mjög litlar hjá hraustum fullorðnum 

einstaklingum þegar stunduð er meðal erfið hreyfing (Whang o.fl., 2006) en þær 

aukast eftir því sem ákefð æfinganna eykst og þá sérstaklega hjá einstaklingum sem 

stunda ekki reglulega hreyfingu (Haskell o.fl., 2007). Þrátt fyrir þessa hættu eru þeir 

sem hreyfa sig reglulega 25-50% ólíklegri til að þróa með sér hjartasjúkdóma 

(Powell, Thompson, Caspersen og Kendrick, 1987; Williams, 2001). Aðal 

viðbragðið í hjarta- og æðakerfinu við þolþjálfun er aukin súrefnisupptaka (VO2), 

aukið hjartaútfall og aukin hjartsláttartíðni sem helst í hendur við ákefð 

æfingarinnar og hækkun í slagmagni (Lind og McNicol, 1967). Við þolþjálfun 

verður aukning í slagbilsþrýstingi (e. systolic blood pressure) en þanbilsþrýstingur 

(e. diastolic blood pressure) helst eins eða minnkar örlítið, blóðþrýstingur eykst í 

líkamanum en hann minnkar í útlimunum (Lind og McNicol, 1967). Bæði þol- og 

styrktarþjálfun getur aukið líkamlegt form (Garber o.fl., 2011; United States 

Department of Health and Human Services, 1996). Þolþjálfun eykur loftháð þol og 

styrktarþjálfun eykur vöðvastyrk, þol og vöðvamassa (Williams Mark A. o.fl., 

2007). 

Misjafnt er hvort að fólk kjósi að stunda hreyfingu í hóp eða eitt og sér. Samheldni 

og þróun á sambandi á milli einstaklinga eru mikilvægir og hvetjandi þættir í því 

að auka hreyfingu og hafa þeir almennt jákvæð áhrif á heilsu og velferð hjá eldra 

fólki. Eldra fólk kýs að hreyfa sig með öðrum frekar en upp á eigin spýtur 

(Caperchione og Mummery, 2007). Niðurstöður tólf vikna rannsóknar á 

læknisfræðinemum sýndu að streita minnkaði hjá þeim þátttakendum sem stunduðu 
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hópþjálfun miðað við þá sem áttu að stunda einstaklingsþjálfun eða áttu ekki að 

stunda neina þjálfun. Líkamleg-, andleg- og tilfinningaleg lífsgæði jukust einnig hjá 

sama hópi (Yorks, Frothingham og Schuenke, 2017). Félagslegur stuðningur þegar 

kemur að hreyfingu getur haft jákvæð áhrif á andlega heilsu (Eime, Young, Harvey, 

Charity og Payne, 2013). 

Áhrif og ástundun hreyfingar getur verið mismunandi eftir því hvort hún er 

framkvæmd utandyra eða innanhúss. Sýnt hefur verið fram á að fólk 65 ára eða eldri 

sem ver frítíma sínum utandyra eru ánægðari með lífið en þeir sem verja honum 

innandyra (Cha, 2018). Græn svæði í borgum skipta miklu máli þegar kemur að 

hreyfingu borgarbúa. Sýnt hefur verið fram á að hreyfing getur verið meiri þar sem 

græn svæði eru í borgum heldur en þar sem þau eru ekki til staðar. Einnig hefur 

verið sýnt fram á að eftir því sem aðgengi að grænum svæðum í borgum er betra 

því meiri er heilsuávinningurinn fyrir borgarbúa (Maas, Verheij, Groenewegen, 

Vries og Spreeuwenberg, 2006; Mitchell og Popham, 2007; Takano, Nakamura og 

Watanabe, 2002). Rannsóknir hafa sýnt að náttúran sjálf hafi góð áhrif á líkamlega-

, andlega- og félagslega vellíðan sem kemur fram í allt frá lækkaðri dánartíðni af 

völdum hjarta- og æðasjúkdóma til vellíðunar og vitsmunalegrar getu. Hreyfing 

sem stunduð er úti í náttúrunni hefur meiri ávinning heldur en þegar sama æfing er 

framkvæmd innandyra (Shanahan, Franco, Lin, Gaston og Fuller, 2016).  

Það sem hefur áhrif á hvort að fólk hreyfir sig eða ekki er einstaklingurinn sjálfur 

og nær- og fjærumhverfi. Atriði í fjærumhverfi eru til dæmis fjárhags-, menningar- 

og efnahagsmál og atriði í nærumhverfi eru til dæmis stuðningur frá vinnufélögum, 

samfélaginu og bæjarfélaginu sem þú býrð í. Persónulegir þættir sem hafa áhrif á 

hvort maður hreyfi sig eru til dæmis viðhorf gagnvart hreyfingu, trú á eigin getu til 

að vera virkur, áætlun um hreyfingu, að njóta þess að hreyfa sig, finna fyrir 

heilsuávinningnum, sjálfshvatning, hvatning frá samfélaginu, að eiga von á því að 

hagnast af hreyfingunni og að vera meðvitaður um þau tækifæri í daglegu lífi sem 

geta haft áhrif á að einstaklingur prufar nýja hreyfingu (Sallis og Owen, 1999; Trost, 

Owen, Bauman, Sallis og Brown, 2002; Weltgesundheitsorganisation og 

Regionalbüro für Europa, 2006). Ef fólk sér margar hindranir þegar kemur að 

hreyfingu er það líklegra til að sleppa henni. Helstu hindranir fólks í því að stunda 

reglulega hreyfingu er að því finnst það hafa lítinn tíma, finnst það ekki vera 

„íþróttatýpan“, hefur áhyggjur af eigin öryggi, finnst það of þreytt og vill frekar 
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slappa af og að þeim finnst þau vera nógu virk (Weltgesundheitsorganisation og 

Regionalbüro für Europa, 2006). 

Rannsóknir sem snúa að kynjamun á hreyfingu sýna að karlar hreyfa sig meira en 

konur í frítíma sínum en aftur á móti er ekki munur á hreyfingu á milli kynja ef öll 

hreyfing er tekin inn í myndina (2000; Martinez-Gonzalez o.fl., 2001; Monteiro 

o.fl., 2003; Steptoe o.fl., 2002). Í rannsókn sem gerð var í Brasilíu á mismunandi 

hreyfingu (ganga, meðal erfið hreyfing önnur en ganga, erfið hreyfing, hreyfing í 

frítíma) hjá körlum og konum kom í ljós að karlar hreyfðu sig meira á öllum sviðum 

(Azevedo o.fl., 2007).  

Styrktarþjálfun 

Bæði þol- og styrktarþjálfun getur aukið líkamlegt form (Garber o.fl., 2011; Hass, 

Feigenbaum og Franklin, 2001; United States Department of Health and Human 

Services, 1996) og lífsgæði fólks (Williams Mark A. o.fl., 2007). Þolþjálfun eykur 

loftháð þol og styrktarþjálfun eykur vöðvastyrk, þol og vöðvamassa (Williams 

Mark A. o.fl., 2007). Ef styrktarþjálfun er stunduð í marga mánuði eða ár getur hún 

haft jákvæð áhrif á samsetningu og magn vöðva, fituvefi og bein í fólki á öllum 

aldri (Després og Ewing, 1998; Hunter, McCarthy og Bamman, 2004; Williams 

Mark A. o.fl., 2007). Aukning á vöðvamassa eftir styrktarþjálfun getur aukið 

grunnorkuþörf (Williams Mark A. o.fl., 2007) sem getur hjálpað til við að hafa 

stjórn á líkamsþyngd vegna þess að við styrktarþjálfun eykst oft vöðvamassi og ef 

líkamsþyngdin helst sú sama er fitumassinn að minnka (Hunter, Wetzstein, Fields, 

Brown og Bamman, 2000). Við styrktarþjálfun eykst beinþéttni í þeim beinum sem 

tengjast þeim vöðvum sem verið er að styrkja (Engelke o.fl., 2006).  

Oft er talað um að þolþjálfun eigi að hjálpa til við að koma í veg fyrir ofþyngd en 

styrktarþjálfun getur líka hjálpað til við að halda líkamsþyngd í skefjum vegna þess 

að hún eykur vöðvamassa og sagt er að fyrir hvert kíló af vöðvamassa aukist 

orkubrennsla í hvíld um 21 kcal á dag (Williams Mark A. o.fl., 2007). Ef 

orkubrennsla myndi ekki aukast í hvíld getur styrktarþjálfun samt haft góð áhrif á 

að viðhalda vöðvamassa þegar fólk fer að eldast vegna þess að vöðvamassinn getur 

komið í veg fyrir fitusöfnun sem gerist vegna aldurs (Schmitz, Jensen, Kugler, 

Jeffery og Leon, 2003).  
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Best er að auka vöðvastyrk og kraft með því að lyfta þyngd sem er nálægt mestu 

þyngd sem viðkomandi getur lyft (e. 1 Rep max) með fáum endurtekningum en ef 

auka á vöðvaþol er best að nota minni þyngdir og fleiri endurtekningar. Æfingasett 

með átta til tólf endurtekningum ættu bæði að auka vöðvastyrk og vöðvaþol og 

stækka vöðvana (e. muscle hypertrophy) (Hass o.fl., 2001). Við styrktarþjálfun hjá 

fullorðnu fólki er æskilegt að framkvæma eitt sett af hverri æfingu frekar en þrjú, 

vegna þess að báðar tegundir gefa hér um bil sömu aukningu í vöðvastyrk. Fyrir 

venjulega manneskju sem er að byrja í styrktarþjálfun ætti að velja æfingar með 

einu setti frekar en mörgum þar sem þær eru áhrifaríkar, taka minni tíma og þeim 

er oftar fylgt. Ákjósanlegt er að gera æfingar sem styrkja stóru vöðvahópana 

(Després og Ewing, 1998; Williams Mark A. o.fl., 2007). Hjá einstaklingum með 

hjartasjúkdóma þykir best að auka endurtekningar og minnka þyngdina sem unnið 

er með (Williams Mark A. o.fl., 2007). Hraustir ungir einstaklingar og íþróttafólk 

sem er að reyna að hámarka árangur sinn ættu að notast við þrjú eða fleiri sett, 

tvisvar til þrisvar sinnum í viku  (Hass o.fl., 2001). Hvíldin á milli æfinga er 

mikilvæg til  að vöðvarnir geti jafnað sig. Þó þarf að passa að það líði ekki of langur 

tími á milli æfinga því þá verður engin bæting og það sem er búið að þjálfa gæti 

tapast (Hass o.fl., 2001). Þrátt fyrir framangreindar ráðleggingar um styrktarþjálfun 

tvisvar til þrisvar sinnum í viku þá eru til rannsóknir eftir Moorehouse annars vegar 

og Graves og fleiri hins vegar, sem Hass bendir á í greininni sinni „Prescription of 

resistance training for healthy populations“, sem kveða á um að styrktarþjálfun 

einu sinni í viku eða einu sinni á tveggja vikna fresti geti viðhaldið vöðvastyrk (Hass 

o.fl., 2001). 

Heilsa og velferð 

Heilsa og velferð starfsfólks ætti að vera í forgangi á vinnustöðum. Rannsóknir hafa 

sýnt að heilsa og velferð getur haft áhrif á bæði starfsfólk og vinnustaðinn sjálfan. 

Starfsfólk sem upplifir lélega heilsueflingu á vinnustað sínum getur verið 

afkastaminna, tekið lélegar ákvarðanir, hefur tilhneigingu til að vera meira 

fjarverandi og gefur minna af sér til vinnustaðarins (Danna og Griffin, 1999). 

Skilgreiningin á velferð er nokkuð óljós (Danna og Griffin, 1999). Samkvæmt 

Danna og Griffin samanstendur velferð af ánægju með lífið í frítíma, það er 

félagslíf, fjölskyldulíf, tómstundir, andleg heilsa og svo framvegis, ánægju með 

lífið í vinnunni, til að mynda laun, starfið sjálft og samstarfsfélaga og almennri 
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heilsu. Danna og Griffin fjölluðu einnig um velferð sem part af andlegri heilsu, 

hæfni, sjálfstæði og von (Danna og Griffin, 1999). Notast hefur verið við 

orðatiltækið „huglæga velferð“ til þess að lýsa almennri reynslu í lífinu og sagt er 

að í aðalatriðum endurspegli það eigin lýsingu á hamingju (Diener, 1984). Heilsa 

er talin vera undirþáttur velferðar og samanstanda af andlegum þáttum eins og 

gremju og kvíða og líkamlegum þáttum eins og blóðþrýstingi, ástandi hjarta og 

almennri líkamlegri heilsu (Danna og Griffin, 1999). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World health organization) skilgreinir heilsu 

sem „ástand þar sem algjör líkamleg, andleg og félagsleg velferð á sér stað en ekki 

eingöngu það að vera laus við sjúkdóma og veikindi“ 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, e.d.-a). Danna og Griffin hafa lagt til að orðið 

heilsa verði notað í tengslum við andleg og líkamleg einkenni (Danna og Griffin, 

1999). Hugtakið velferð eigi hins vegar að nota í víðara samhengi eins og í 

sambandi við lífsánægju, líðan í vinnunni, ánægju með laun og vinnufélaga (Danna 

og Griffin, 1999). Á árunum 1990 til 2004 í Bandaríkjunum jókst það að fólk nýtti 

frítíma sinn í eitthvað annað en að hreyfa sig (Haskell o.fl., 2007). Minna en 

helmingur fullorðinna í Bandaríkjunum árið 2005 uppfyllti ráðleggingar „Centers 

for disease control and prevention“ og „American college of sports medicine“ 

(CDC/ACSM) um hreyfingu og ungt fólk var líklegra til að hreyfa sig heldur en 

eldra fólk (Haskell o.fl., 2007). Rannsóknir hafa sýnt að þátttaka í skipulögðu starfi 

í frítíma stuðli bæði að góðri líkamlegri og andlegri heilsu og hjálpi til við að auka 

lífsgæði (Cha, 2018; Chiang, Casebolt, Tan, Lankford og Wilson, 2011; Rovio o.fl., 

2005). 

Líkamshreysti er talinn einn mikilvægasti mælikvarði á heilsu fólks og hefur hann 

einnig sitt að segja um lífslíkur (Metter, Talbot, Schrager og Conwit, 2002; Myers 

o.fl., 2002). Líkamsþjálfun er einn af aðal áhrifaþáttum líkamshreystis sem er 

skilgreint sem getan til að framkvæma líkamlega hreyfingu. Í grein eftir Ortega og 

félaga fjalla þeir um þrjá aðalþætti heilsutengds líkamshreystis, sem eru þol, 

vöðvahreysti og hraði/snerpa (Ortega, Ruiz, Castillo og Sjöström, 2008). Í rannsókn 

sem gerð var á 40.451 karlmanni og 12.831 konu á aldrinum 20-100 ára kom í ljós 

að af þeim sem voru með besta þolið, samanborið við þau sem voru með lélegasta 

þolið, voru 43% karla og 53% kvenna í minni hættu á ótímabæru andláti og 47% 

karla og 70% kvenna voru í minni hættu á að látast af völdum hjarta- og 
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æðasjúkdóma (Lee, Artero, Sui og Blair, 2010). Þegar kemur að vöðvahreysti hefur 

verið sýnt fram á að dánartíðni einstaklinga sem eru sterkir er lægri en hjá 

einstaklingum sem eru ekki með góðan vöðvastyrk og að dánartíðni er skyldari 

styrk heldur en líkamsþyngd (Rantanen o.fl., 2000).  

Andleg líðan 

Andleg heilsa er tilfinningalegt og andlegt jafnvægi sem gerir okkur kleift að njóta 

lífsins og komast í gegnum sársauka, vonbrigði og sorg (Carless og Douglas, 2010). 

Andleg heilsa felur í sér jákvæðar tilfinningar fyrir velferð og trú á reisn og virðingu 

okkar sjálfra og annarra (Carless og Douglas, 2010). Önnur skilgreining á andlegri 

heilsu kveður á um að andleg heilsa sé ástand þar sem einstaklingur sér sína eigin 

hæfileika, getur tekist á við eðlilega streitu, er afkastamikill, nær góðum árangri og 

hefur getuna til þess að leggja eitthvað fram til samfélagsins (Ewles, 2005). Þættir 

sem hafa áhrif á slæma andlega heilsu eru ofbeldi, fjölskyldusaga um geðsjúkdóma, 

vanræksla í æsku, sundrun á fjölskyldu og atvinnuleysi. Slæm andleg heilsa hjá 

karlmönnum endurspeglast í hlutfalli sjálfsvíga sem eru algengari hjá körlum en 

konum (Ewles, 2005). Hjá konum kemur léleg andleg heilsa fram í aukinni hættu á 

þunglyndi og kvíða, átröskun og sjálfsskaða (Ewles, 2005). Heilsuefling er talin 

hafa áhrif á að minnsta kosti 20 langvarandi líkamlega sjúkdóma og hefur hún 

einnig góð áhrif á andlega heilsu (Coulson o.fl., 2008). Ungt fólk sem er í yfirþyngd 

eða greint með offitu samkvæmt líkamsþyngdarstuðlinum (e. Body mass index – 

BMI) er líklegra en þeir sem eru í kjörþyngd til að verða þunglyndir, upplifa kvíða, 

líða eins og þeir séu einskis virði, vera með hegðunarvandamál og verða fyrir einelti 

(Tucker, Norton, DeMille og Hobson, 2016). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 

sem gerð var í 63 löndum á árunum 1980-2013 höfðu 18% fullorðinna upplifað 

algenga andlega kvilla eins og þunglyndi, kvíða og vímuefnavanda síðastliðna 12 

mánuði (á þeim tíma sem þau svöruðu spurningum) og 30% fullorðinna höfðu 

upplifað það sama einhvern tímann á lífsleiðinni (Steel o.fl., 2014). Um það bil tveir 

þriðju af einstaklingunum í þessum hópi voru undir miklu vinnuálagi (Jarman o.fl., 

2016). Sýnt hefur verið fram á að einstaklingar sem eru andlega veikir, sérstaklega 

þeir sem eru með geðklofa, eiga á hættu að þjást af líkamlegum veikindum eins og 

hjartasjúkdómum, sykursýki, sýkingum og öndunarfærasjúkdómum. Þessir 

einstaklingar eru tvisvar sinnum líklegri til að látast af völdum hjartasjúkdóma 



18 

 

heldur en almenningur og fjórum sinnum líklegri til þess að látast af völdum 

öndunarfærasjúkdóma (Ewles, 2005). 

Á árunum 2010-2013 stóðu samtökin „Healthy@work“ fyrir heilsueflingu á 

vinnustöðum í Tasmaníuríki í Ástralíu. Á þessu tímabili jóks heilsuefling almennt 

á vinnustöðum, úrræðum tengdum lífsstíl fjölgaði um meira en helming en úrræðum 

tengdum andlegri heilsu fjölgaði ekki (Jarman o.fl., 2016). Þátttaka í heilsueflingu 

á vinnustöðum var meiri árið 2013 heldur en árið 2010 og þeir sem voru með 

mismunandi eða óstöðugan vinnutíma, reykingafólk og þeir sem voru með hjarta 

og/eða efnaskiptavandamál voru ólíklegri en aðrir til að taka þátt í þeim viðburðum 

sem voru í boði. Þátttaka var algengari hjá einstaklingum í stjórnunarstöðum og 

þeim sem stunduðu hreyfingu í frítíma sínum (Jarman o.fl., 2016).  

Sýnt hefur verið fram á að hægt sé að bæta andlega heilsu með því að bjóða upp á 

viðburði tengda andlegri heilsu á vinnustöðum (Tan o.fl., 2014). Margir sjúkdómar 

eru kostnaðarsamir fyrir vinnustaði og er þunglyndi dýrastur af þeim öllum vegna 

þess að þunglyndi er algengur sjúkdómur og hefur hann áhrif á aðra sjúkdóma eða 

líðan (Stewart, Ricci, Chee, Hahn og Morganstein, 2003). Þrátt fyrir að þeir sem 

eru með þunglyndi mæti vel í vinnu þá er vinnuframlag þeirra lítið (Stewart o.fl., 

2003). Tengsl á milli líkamlegrar hreyfingar og andlegrar heilsu eru alltaf að aukast 

(Deslandes o.fl., 2009; Dunn og Jewell, 2010; Hardman, 2001). Í rannsókn sem 

gerð var á einstaklingum sem voru 15 ára og eldri, búsettir á Írlandi, kom í ljós að 

eftir því sem fólk stundaði meiri hreyfingu því minni líkur voru á andlegum kvillum 

og að eftir því sem fólk stundaði minni hreyfingu voru meiri líkur á andlegum 

kvillum (Bowe, Owens, Codd, Lawlor og Glynn, 2019). 

Kyrrseta 

Einföld og hentug aðferð sem kallast MET (e. metabolic equivalent) er notuð til að 

mæla þá orku sem notuð er við mismunandi athafnir (Jetté, Sidney og Blümchen, 

1990). Kyrrseta er ákveðið ástand sem út frá orkunotkun má nánast jafna við hvíld. 

Með kyrrsetu er átt við það þegar fólk situr eða liggur mikið, til að mynda við 

sjónvarpsáhorf eða aðra skjánotkun. Í kyrrsetu er orkunotkunin á stigi 1-1,5 MET. 

Létt líkamleg hreyfing eins og hæg ganga, að skrifa, eldamennska og uppvask er 

með orkunotkun á stigi 1,6-2,9 MET (Pate, O’Neill og Lobelo, 2008). Meðalstig í 

kyrrsetu er 1,25 MET, í léttri afþreyingu 2,2 MET, afþreyingu í meðalhárri ákefð 
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er 4,5 MET og í afþreyingu í hárri ákefð er meðalstigið 7,5 MET (Pate o.fl., 2008). 

Einnig er talað um MET mínútur. Til að hagnast líkamlega á hreyfingu þarf að ná 

500-1000 MET mínútum á viku. Ef einstaklingur hreyfir sig á MET stigi fjögur í 

30 mínútur nær hann 120 MET mínútum eða tveimur MET klukkustundum. Einnig 

er hægt að ná tveimur MET klukkustundum með hreyfingu á MET stigi átta í 15 

mínútur (Office of Disease Prevention and Health Promotion, e.d.). 

Þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á hversu góð áhrif hreyfing hefur á líkama og sál 

(Coulson o.fl., 2008; Fagard, 2006; Garber o.fl., 2011; Hass o.fl., 2001; 

Paffenbarger og Lee, 1996; Pedersen og Saltin, 2006) þá hefur kyrrseta aukist í 

heiminum (Archer og Blair, 2011; Grande, Cieslak og Silva, 2015). Almenningur 

hreyfir sig ekki bara minna heldur keyrir fólk meira en áður, kyrrsetustörf eru orðin 

algengari en nokkru sinni fyrr og færist það í aukana að fólk velji 

kyrrsetuafþreyingu í frítíma sínum. (Weltgesundheitsorganisation og Regionalbüro 

für Europa, 2006). Aukning á þéttbýli gerir það að verkum að íbúar í borgum hreyfa 

sig minna en áður og vellíðan borgarbúa minnkar (Shanahan o.fl., 2016). Algengt 

er að ungt fólk noti frítíma sinn til að hvíla sig eða endurnæra í staðinn fyrir að nota 

hann sér til skemmtunar (Cha, 2018). Ekelund og félagar skoðuðu 16 rannsóknir 

sem fjalla um tengsl aukinnar kyrrsetu annars vegar og hættu á að fá ýmsa 

langvarandi sjúkdóma og ótímabærs andláts hins vegar (Ekelund o.fl., 2016). Þær 

rannsóknir sem þeir skoðuðu byggðu á upplýsingum um 1.005.791 einstaklinga 

sem var fylgt eftir í 2 – 18,1 ár. Niðurstöðurnar sýndu meðal annars að þeir sem að 

hreyfðu sig í 35,5 MET klukkustundir á viku og sátu í fjórar klukkustundir á dag 

voru ólíklegri til að deyja ótímabærum dauða en þeir sem hreyfðu sig í 2,5 MET 

klukkustundir á viku og sátu í fjórar klukkustundir á dag (Ekelund o.fl., 2016). Hjá 

þeim sem voru í þeim hópi sem hreyfðu sig mest (35,5 MET klukkustundir á viku) 

og sátu mest (átta klukkustundir á dag) voru ekki tengsl á milli ótímabærs dauða og 

mikillar kyrrsetu, sem segir okkur að þrátt fyrir að vera í kyrrsetustarfi þá getur 

maður komið í veg fyrir heilsubresti af þeim sökum með því að hreyfa sig 

nægjanlega á hverjum degi (Ekelund o.fl., 2016). Sýnt hefur verið fram á samband 

á milli þess að sitja megnið af vinnudeginum og slæmrar andlegrar heilsu 

(Kilpatrick, Sanderson, Blizzard, Teale og Venn, 2013). Í rannsókn sem gerð var á 

skrifstofufólki í Ástralíu kom fram að eftir fimm vikur af því að skiptast á að standa 

og sitja við vinnuna leið starfsfólkinu almennt betur, það var orkumeira, 
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hamingjusamara, leið eins og það væri heilbrigðara, var einbeittara, framkvæmdi 

meira í vinnunni og var minna stressað (Tobin, Leavy og Jancey, 2016). Á 

undanförnum tveimur áratugum hefur orkuinntaka minnkað í Bandaríkjunum, 

Bretlandi og öðrum Evrópuríkjum en offita hefur þrátt fyrir það aukist. Talið er að 

aukin kyrrseta valdi þessu og þar af leiðandi minnkuð fitubrennsla (Martínez-

González, Alfredo Martínez, Hu, Gibney og Kearney, 1999). Það magn þjálfunar 

sem þarf til að koma í veg fyrir óholla þyngdaraukningu er mismunandi á milli 

einstaklinga en eftir því sem fólk hreyfir sig meira því meiri líkur eru á árangri 

(Slentz o.fl., 2004). Sýnt hefur verið fram á að þeir sem eru þunglyndir eru líklegri 

til að vera kyrrsetufólk en þessir þættir geta þó haft áhrif á hvor annan. Þunglyndi 

getur leitt til minni hreyfingar vegna minnkaðrar hvatningar og orku og minnkuð 

hreyfing getur verið áhættuþáttur fyrir þunglyndi (Roshanaei-Moghaddam, Katon 

og Russo, 2009).  

Kyrrseta, einkum og sér í lagi við sjónvarpsáhorf og skrifborðsvinnu, er 

áhættuþáttur fyrir langvarandi sjúkdóma óháð líkamlegri hreyfingu. Til eru 

einstaklingar sem fullnægja þeirri hreyfingu sem mælt er með en eru þrátt fyrir það 

að stofna heilsu sinni í hættu vegna þess að þeir sitja stóran hluta dagsins (Benatti 

og Ried-Larsen, 2015; Sudholz, Salmon og Mussap, 2018). Því meiri tíma sem 

varið er í kyrrsetu því meiri líkur eru á ótímabæru andláti, jafnvel hjá einstaklingum 

sem hreyfa sig reglulega. Því getur verið mikilvægt að brjóta upp kyrrsetu með því 

að ganga eða iðka annars konar hreyfingu auk þess sem slíkt uppbrot getur aukið 

grunnbrennslu (Green, Sigurdsson og Wilder, 2016). Rannsóknir hafa sýnt að 

uppbrot á kyrrsetu getur haft góð áhrif á heilsuna. Mælt er með tveggja mínútna 

göngutúr á lágri- eða meðalákefð á 20 mínútna fresti ef setið er við vinnu í fimm 

klukkustundir (Benatti og Ried-Larsen, 2015; Dunstan o.fl., 2012). 

Heilsuefling á vinnustað 

Markmiðið með almennri heilsueflingu er að hjálpa fólki að endurskipuleggja líf 

sitt með innleiðingu á hreyfingu í daglegt líf (Marcus og Forsyth, 2009). 

Heilsuefling á vinnustað hefur verið skilgreind sem sameiginlegt framlag 

starfsfólks, atvinnurekenda og samfélagsins til að bæta heilsu og velferð vinnandi 

fólks. Markmiðið er að leggja áherslu á að bæta vinnustaðinn og vinnuumhverfið, 

auka þátttöku starfsfólks í að búa til gott vinnuumhverfi, hvetja einstaklinga til að 
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nota hæfileika sína og þróast í starfi (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, e.d.-b). 

Vinnustaðir eru ákjósanlegur vettvangur fyrir heilsueflingu (Coulson o.fl., 2008), 

þar er hægt að ná til fjölmenns og fjölbreytts hóps af fólki og einstaklinga sem 

annars myndu ekki gefa sér tíma fyrir hreyfingu eða sjá aðrar hindranir við þátttöku 

í hreyfingu (Dalager, Justesen og Sjøgaard, 2017). Á vinnustöðum er hægt að búa 

til umhverfi þar sem félagslegur stuðningur er góður. Þar er hægt að ná beint til 

starfsfólks með stuðningi og hvatningu til að velja heilsusamlega kosti. Vinnustaðir 

eru hins vegar margir hverjir með heilsuspillandi þætti. Má þar nefna kvíðavaldandi 

vinnuálag, vaktavinnu og erfiða líkamlega vinnu en þessir þættir tengjast hegðun 

eins og reykingum og lítilli hreyfingu í frítíma (Ryan o.fl., 2019). Hagnaðurinn af 

heilsueflingu á vinnustöðum er minnkaðar líkur á langvarandi sjúkdómum og 

bættar venjur þegar kemur að heilsu. Einnig geta fyrirtækin grætt á bættri heilsu 

starfsfólks því afköstin verða meiri (Crane o.fl., 2019). Góð heilsuefling á vinnustað 

ætti að innihalda fræðslu um heilsu, umhverfi sem er hvetjandi bæði æfingalega og 

félagslega séð, innleiðingu á æfingakerfi í uppbyggingu fyrirtækisins, tengingu við 

skyld kerfi, skimunaráætlun vinnustaðarins og tengda þjónustu (Ryan o.fl., 2019). 

Í Danmörku var gerð rannsókn á skrifstofufólki sem vann í 25 klukkustundir eða 

meira á viku. Þátttakendum var skipt í rannsóknarhóp og viðmiðunarhóp. 

Viðmiðunarhópurinn fékk fyrirmæli um að halda áfram sínu lífi óbreyttu og 

rannsóknarhópurinn fékk eina skipulagða æfingu í viku sem var sniðin að þörfum 

hvers og eins og einnig var þeim sagt að stunda 30 mínútur af miðlungs erfiðri til 

erfiðri þjálfun sex daga vikunnar á vinnutíma. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að vöðvastyrkur jókst meira hjá rannsóknarhópnum heldur en hjá 

viðmiðunarhópnum og hjá rannsóknarhópnum minnkuðu vöðvaeymsli (Dalager 

o.fl., 2017). Hugmyndin um heilsueflandi vinnustaði er að verða æ algengari vegna 

þess að bæði lítil og stór fyrirtæki sjá að árangur á alþjóðamarkaði í framtíðinni 

mun ekki nást nema með hraustu og áhugasömu starfsfólki 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, e.d.-b). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

(WHO) talar um hagnað af heilsueflingu á vinnustað. Hagnaðurinn fyrir fyrirtækin 

er til dæmis jákvæð ímynd, bættur starfsandi, minnkuð starfsmannavelta, minnkuð 

fjarvera starfsfólks, aukin framleiðsla og minnkaður kostnaður vegna 

heilsuþjónustu. Hagnaður starfsfólks af heilsueflingu á vinnustað er til dæmis aukið 

sjálfsálit, minnkað stress, bættur andi, aukin ánægja í vinnunni, bætt heilsa og aukin 

vitund um velferð (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, e.d.-b). Sýnt hefur verið fram 
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á að líkamleg hreyfing hefur góð áhrif á færni í vinnu og að takast á við minniháttar 

áreiti án þess að finna fyrir stressi. Sérfræðingar í efnahagsmálum hafa sýnt fram á 

að 70% af Bretum sem ná viðmiðum um hreyfingu, 150 mínútum á viku eða meira, 

spara margar milljónir með því að minnka fjarveru frá vinnu (Coulson o.fl., 2008). 

Líkamleg hreyfing getur stuðlað að jákvæðri líkamlegri sjálfsvitund, bætt andlega 

heilsu og haft góð áhrif á þróun á vandamálum tengdum andlegri heilsu. Þessir 

þættir eru hluti af streituvöldum á vinnustöðum (Coulson o.fl., 2008). 

Heilsuefling á vinnustað getur haft áhrif á vitund, getur hjálpað starfsfólki að breyta 

um lífsstíl og getur skapað umhverfi sem hefur hvetjandi áhrif á heilsusamlegan 

lífsstíl (O’Donnell, 2002). Að auka vitneskju starfsfólks með fræðslu eykur 

vitneskju eða áhuga fyrir viðfangsefninu. Það gerist þó sjaldan að starfsfólk breyti 

hegðun sinni eða bæti heilsu aðeins vegna áhrifa fræðslu. Ef markmið heilsueflingar 

er að bæta heilsu getur verið gott að nota fræðsluefni samhliða öðrum aðgerðum en 

eitt og sér er það ekki vænlegt til árangurs (O’Donnell, 2002).  Átök á vinnustað 

sem snúa að lífsstílsbreytingu eru betri en fræðsla að því leyti að keppikeflið er að 

starfsfólkið breyti lífsstíl sínum. Breytingarnar gætu verið að hætta að reykja, byrja 

að hreyfa sig reglulega, ná tökum á streitu eða borða næringarríkari fæðu 

(O’Donnell, 2002). Árangursríkustu lífsstílsbreytingaátökin eru samsett af fræðslu, 

breytingu á hegðun, reynslu og möguleika á endurgjöf. Lífsstílsbreytingar geta bætt 

heilsu sem þar af leiðandi minnkar læknisfræðileg vandamál og lækkar jafnframt 

kostnað vegna læknisheimsókna. Lífsstílsbreytingar geta haft þau áhrif að 

afkastageta starfsfólks aukist. Einnig geta lífsstílsbreytingaátök haft góð áhrif á 

andann á vinnustaðnum og starfsfólk fær tækifæri til að kynnast betur sem getur 

leitt af sér betri samvinnu (O’Donnell, 2002). Vandamálið við lífsstílsbreytingar er 

að ná að viðhalda þeim. Það er algengt að einstaklingar sem byrja að stunda 

reglulega hreyfingu hætti því áður en langt er um liðið. Besta leiðin til að viðhalda 

átökum tengdum lífsstílsbreytingu er hvetjandi umhverfi (O’Donnell, 2002). 

Markmiðið með hvetjandi umhverfi til lífsstílsbreytingar er að búa til umhverfi 

innan vinnustaðarins sem hvetur til heilsusamlegs lífsstíls. Hvetjandi umhverfi á að 

hjálpa fólki að viðhalda breyttum lífsstíl (O’Donnell, 2002). Það sem vinnustaðir 

geta meðal annars gert til að stuðla að breyttum lífsstíl og hjálpa fólki að viðhalda 

honum er að bjóða upp á sveigjanlegan vinnutíma svo að hægt sé að hreyfa sig á 
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vinnutíma, bjóða upp á ávexti og setja upp miða sem hvetur fólk til að nota stigann 

í stað lyftunnar (O’Donnell, 2002). 

Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinn er að kanna hversu algeng hreyfing er meðal starfsfólks 

Háskólans í Reykjavík í samræmi við ráðleggingar og að kanna áhuga þeirra til 

hreyfingar og heilsueflingar á vinnutíma. Leitast verður við að fá upplýsingar um 

hvaða hreyfingu starfsfólk vill helst stunda og hvort það myndi stunda hreyfinguna 

á vinnutíma ef það væri í boði. Fyrri rannsóknir á hreyfingu almennings segja að 

dagleg hreyfing sé alltaf að minnka (Coulson o.fl., 2008; Fagard, 2006; Garber o.fl., 

2011; Hass o.fl., 2001; Paffenbarger og Lee, 1996; Pedersen og Saltin, 2006). 

Einnig hafa rannsóknir sýnt að hreyfing geti bætt andlega (Bowe o.fl., 2019; 

Deslandes o.fl., 2009; Dunn og Jewell, 2010; Hardman, 2001) og líkamlega líðan 

(Fagard, 2006; Foster og Oja, 2000; Paffenbarger og Lee, 1996; Pedersen og Saltin, 

2006) og að hreyfing á vinnustað geti aukið líkur á því að starfsfólk hreyfi sig utan 

vinnutíma (Haskell o.fl., 2007). Líklegt verður að teljast að þátttakendur mæti ekki 

viðmiðum um daglega hreyfingu og verður fróðlegt að sjá niðurstöðurnar. Verður 

aflað tölulegra upplýsinga um hreyfingu starfsfólks og hugmyndir settar fram um 

hreyfingu til að stunda á vinnustaðnum ef þess reynist þörf. 

Rannsóknarspurningar 

Leitast verður eftir því að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum. 

• Mætir starfsfólk Háskólans í Reykjavík viðmiðum um daglega hreyfingu? 

• Er áhugi meðal starfsfólks Háskólans í Reykjavík að stunda hreyfingu á 

vinnutíma? 

 

Aðferð og framkvæmd 

Hér verður fjallað um rannsóknina, hvernig val á þátttakendum fór fram, hverjir 

þeir eru og hvaða rannsóknaraðferð var notuð. Að lokum verður sagt frá því hvernig 

unnið var úr niðurstöðum. 
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Þátttakendur 

Spurningalisti var sendur á allt starfsfólk Háskólans í Reykjavík, 289 talsins, og 

bárust svör frá 88 einstaklingum og var svarhlutfallið 30%. Þátttakendur voru á 

aldrinum 28-77 ára og voru konur 59,1% svarenda og karlar 38,6%. Einn 

þátttakandi skilgreinir sig sem annað en kona eða karl og var viðkomandi ekki 

tekinn með í niðurstöðurnar. Flestir þátttakendur voru á aldrinum 38-47 ára. Flestar 

konur sem tóku þátt voru á aldrinum 43-47 ára og flestir karlar voru á aldrinum 48-

52 ára.  

Tafla 1. Aldur þátttakenda og kynjahlutfall. 

Aldur Karl Kona Samtals 

32 ára og yngri 9% 13% 12% 

33-37 ára 6% 17% 13% 

38-42 ára 15% 19% 17% 

43-47 ára 12% 21% 17% 

48-52 ára 21% 14% 16% 

53-57 ára 9% 12% 11% 

58 ára og eldri 29% 4% 14% 

 

Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni var notast við megindlega rannsóknaraðferð. Megindleg rannsókn er 

það þegar hlutlægar kenningar eru prófaðar með því að skoða tengingu á milli 

breyta (Khaldi, 2017). Breyturnar geta verið mældar á mælitæki og hægt er að 

greina tölulegar upplýsingar með því að nota tölfræðilegar aðferðir. Til eru tvær 

tegundir megindlegra rannsókna, rannsóknir með íhlutun annars vegar og 

rannsóknir án íhlutunar hins vegar (Khaldi, 2017). Notast var við spurningalista 

sem er ein tegund af rannsóknum án íhlutunar. Spurningalistar eru notaðir til þess 

að lýsa skoðunum fólks sem er hluti af ákveðnum hópi (Khaldi, 2017).   

Mælitæki 

Við gerð spurningalistans var hafður til hliðsjónar spurningalisti sem lagður var 

fyrir starfsfólk árið 2009. Leitast var við að fá upplýsingar um hreyfingu og heilsu 

starfsfólks HR. Spurningalistinn innihélt 27 spurningar og voru spurningarnar um 

persónulega hluti eins og aldur, kyn, við hvaða deild viðkomandi starfar og hvort 
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viðkomandi stundi reglulega hreyfingu. Spurt var um vitneskju viðkomandi um 

heilsu og hvernig hreyfingu viðkomandi myndi vilja stunda. Spurt var um áhuga 

viðkomandi á heilsueflingu og hreyfingu á vinnustaðnum. Að lokum var spurt um 

aðstöðuna sem er í skólanum til hreyfingar og einnig var spurt um Málið, mötuneyti 

skólans. Við gerð spurningalistans var notast við vefsíðuna Question Pro og var 

hann sendur út af heilsunefnd HR sem las hann einnig yfir. 

Eitt viðtal var tekið við vinnslu ritgerðarinnar. Viðtal var tekið við 

mannauðssérfræðing á mannauðssviði. Tilgangurinn var að fá innsýn í starfsemi 

skólans tengdri heilsu starfsfólks, hvað hefur verið gert á því sviði, hvað er 

ábótavant og hvað er í bígerð. 

Framkvæmd og úrvinnsla 

Í apríl 2019 var spurningalistinn sendur frá heilsunefnd og mannauðssviði HR á 

starfsfólk skólans. Spurningalistinn var opinn í sjö daga, frá 9. apríl 2019 til 16. 

apríl 2019. Eftir að lokað var fyrir þátttöku voru öll svör flutt í tölfræðiforritið SPSS 

þar sem unnið var úr niðurstöðum. Notast var við tíðnipróf til þess að sjá 

niðurstöður hverrar spurningar. Til að kanna hvort um marktækan mun væri að ræða 

var notast við kí-kvarðat próf þar sem miðað var við 95% vissu.  

 

Niðurstöður 

Hreyfing 

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar stundar meirihluti þátttakenda reglulega 

hreyfingu sér til heilsubótar. Á mynd eitt má sjá að 21% þátttakenda stunda 

reglulega hreyfingu einu sinni til tvisvar sinnum í viku, um 35% stunda reglulega 

hreyfingu þrisvar sinnum til fjórum sinnum í viku og 27% stunda reglulega 

hreyfingu oftar en fjórum sinnum í viku. Þegar hreyfing þátttakenda var skoðuð 

eftir kyni kom í ljós að 35% karla og 21% kvenna hreyfa sig oftar en fjórum sinnum 

í viku. Aðeins 3% karla hreyfa sig sjaldnar en einu sinni í viku en 17% kvenna 

hreyfa sig sjaldnar en einu sinni í viku. Ekki kom fram marktækur munur á 

hreyfingu eftir kyni1.  

                                                 
1 (X2(3)=6,02 , p>0,05) 
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Mynd 1. Hversu oft stundar þú reglulega hreyfingu þér til heilsubótar? 

 

 

Mynd 2. Myndir þú vilja bæta einhverri af eftirtalinni hreyfingu við þá hreyfingu sem þú 

stundar nú þegar? 
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Á mynd tvö má sjá svör við því hvaða hreyfingu þátttakendur myndu vilja bæta við 

þá hreyfingu sem þeir stunda nú þegar. Heimilt var að velja fleiri en einn 

valmöguleika. Eins og sést á mynd tvö vilja flestir bæta við sig jóga eða 28% 

svarenda. Um 23% svarenda vilja bæta styrktarþjálfun við sína þjálfun og 18% vilja 

bæta við sig hjólreiðum. Þau sem vilja bæta við sig hlaupum/skokki eru 14% 

þátttakenda og 14% vilja bæta við sig göngu.  

Þegar litið er á áhuga starfsfólks fyrir því að stunda hreyfingu á vinnutíma kom í 

ljós að mikill meirihluti svarenda, eða 76% eru hlynntir því. Einnig má beina 

sjónum að því að flestir vilja hreyfa sig í pásu í vinnunni eða 47% karla og 41% 

kvenna. Um 21% kvenna hafa áhuga á því að hreyfa sig fyrir vinnu en aðeins 13% 

karla. Aðeins 2% kvenna hafa ekki áhuga á því að hreyfa sig á vinnutíma og 9% 

karla eru á sama máli. Ekki var marktækur munur á áhuga á hreyfingu á vinnutíma 

á milli kynja2. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 (X2(4) = 3,4, p>0,05 
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Mynd 3. Myndir þú hreyfa þig á vinnutíma ef það væri boðið upp á fjölbreytta hreyfingu á 

vegum HR? 

Mynd 4. Hvað gerir þú þegar þú átt lausan tíma á vinnutíma? 
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Á mynd fjögur má sjá að flestir sem svöruðu könnuninni verja tíma með 

samstarfsfélögum þegar þeir eiga lausan tíma á vinnutíma. Þeir sem hreyfa sig 

utandyra eða fara í ræktina eru 32% svarenda. 

Hreyfing í kyrrsetuvinnu 

 

Mynd 5. Ef þú vinnur sitjandi lengur en klukkustund í einu, hversu oft stendur þú upp að 

jafnaði? 

 

Mynd fimm sýnir hversu oft þátttakendur standa upp ef þeir vinna sitjandi lengur 

en klukkustund í einu. Flestir standa upp á 60 mínútna fresti eða 40% þátttakenda. 

Næst flestir standa upp á 30 mínútna fresti eða 24% þátttakenda. Þeir sem standa 

upp á 90 mínútna fresti eru 21% þátttakenda, þeir sem standa upp á 120 mínútna 
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kom í ljós að svo var ekki3. Þegar munur á milli kynja var skoðaður kom í ljós að 

ekki var marktækur munur þar á4. 

Neysla heilsusamlegrar fæðu 

Mynd 6. Leggur þú áherslu á að neyta heilsusamlegrar fæðu? 

 

Á mynd sex má sjá hversu mikla áherslu þátttakendur leggja á að neyta 

heilsusamlegrar fæðu. Meirihluti þátttakenda, um 81%, telja sig leggja mikla 

áherslu á neyslu heilsusamlegrar fæðu. Þeir sem telja sig hvorki leggja mikla né 

litla áherslu á að neyta heilsusamlegrar fæðu eru 13% og 6% telja sig ekki leggja 

mikla áherslu á að neyta heilsusamlegrar fæðu.  

                                                 
3 (X2(2)) = 0,31, p>0,05 
4 (X2(2)) = 2,67, p>0,05 
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Líðan í vinnunni 

Mynd 7. Hvernig líður þér í vinnunni þegar á heildina er litið? 

 

Þegar líðan þátttakenda er skoðuð má sjá að meirihluta þátttakenda líður vel í 

vinnunni. Þeim sem líður ekki vel í vinnunni eru 2% og 7% eru hlutlaus. Ef líðanin 

er skoðuð eftir kyni kemur í ljós að 59% karla líður mjög vel í vinnunni og 34% 

karla líður frekar vel. Þegar niðurstöður fyrir konur eru skoðaðar má sjá að 35% 

kvenna líður mjög vel í vinnunni og 53% kvenna líður frekar vel í vinnunni. Hlutfall 

þeirra sem líður mjög illa eða frekar illa í vinnunni er lágt eða 2% kvenna og 3% 

karla. Þegar skoðað var hvort að marktækur munur væri á líðan þátttakenda eftir 

kyni kom ekki fram marktækur munur5. Sömu niðurstöður komu í ljós þegar skoða 

var hvort að marktækur munur væri á líðan þátttakenda á milli deilda og stoðsviða6. 

Þegar tengsl á milli líðan í vinnu og hversu oft þátttakendur hreyfa sig komu ekki 

fram línuleg tengsl. Ekki var marktækur munur á því hvort að þeir þátttakendur sem 

leið vel í vinnunni hreyfðu sig oft eða sjaldan7. 

                                                 
5 (X2(4)) = 7,4, p>0,05 
6 (X2(3)) = 1,7, p>0,05 
7 (X2(4)) = 0,8, p>0,05 
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Heilsa 

Á mynd átta má sjá að yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda telja sig vita hvaða þættir 

það eru aðallega sem hafa áhrif á heilsuna. Meirihluti þátttakenda telja sig einnig 

vita hvað er hægt að gera til að bæta heilsuna eins og sjá má á mynd níu. Þrátt fyrir 

að flestir telja sig vita hvað hefur aðallega áhrif á heilsuna og að flestir vita hvað er 

hægt að gera til að bæta heilsuna vill meirihluti þátttakenda fá upplýsingar, fræðslu 

og/eða stuðning um heilsueflandi hegðun eða lífsstíl í vinnunni eins og sjá má á 

mynd tíu.  

 

Mynd 8. Telur þú þig vita hvaða þættir það eru aðallega sem hafa áhrif á heilsu þína? 

 

98%

1% 1%
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Mynd 9. Veistu hvað þú getur gert til að efla eða bæta heilsu þína? 

 

Mynd 10. Viltu fá upplýsingar, fræðslu og/eða stuðning um heilsueflandi hegðun eða 

lífsstíl í vinnunni? 
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Mynd 11. Hversu oft á ári ert þú fjarverandi frá vinnu vegna eigin veikinda? 

 

Þegar skoðað er hversu oft starfsfólk er fjarverandi vegna eigin veikinda sýna 

niðurstöður að helmingur þátttakenda er fjarverandi einn til þrjá daga á ári vegna 

eigin veikinda. Þá má sjá að konurnar eru oftar fjarverandi vegna eigin veikinda en 

karlarnir þar sem 45% kvenna eru fjarverandi fjóra daga á ári eða oftar en aðeins 

13% karla. Um 28% karla eru aldrei fjarverandi vegna eigin veikinda og 12% 

kvenna. Þegar munur á fjarveru vegna eigin veikinda á ári er skoðaður á milli deilda 

og stoðsviða innan skólans kemur í ljós að 23% starfsfólks innan deilda og 13% 

starfsfólks á stoðsviðum eru aldrei fjarverandi vegna eigin veikinda. Flestir 

þátttakenda eru fjarverandi í einn til þrjá daga eða um 54% starfsfólks innan deilda 

og 45% starfsfólks á stoðsviðum. Um 10% starfsfólks innan deilda og 15% 

starfsfólks á stoðsviðum eru fjarverandi sjö daga á ári eða oftar vegna eigin 

veikinda. Þegar skoðuð voru tengsl á milli fjölda daga sem þátttakendur eru 

fjarverandi frá vinnu vegna eigin veikinda á ári og hversu oft stunduð er regluleg 

hreyfing fundust engin tengsl.  

Tillögur í kjölfar rannsóknar 

Eins og kemur fram í niðurstöðunum vilja 81% þátttakenda fá fræðslu um 

heilsueflingu eða lífsstíl í vinnunni. Í framhaldi af rannsókninni er lagt til að boðið 

verði upp á fræðslu fyrir starfsfólk HR einu sinni í mánuði. Fræðslan ætti þó ekki 
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að vera ein og sér vegna þess að það hefur lítið upp á sig (O’Donnell, 2002). Með 

fræðslunni ætti að sýna eða gefa hugmyndir um hvernig væri hægt að nýta sér 

fræðsluna. Fræðslufundir geta verið á fyrsta mánudegi hvers mánaðar frá og með 

september til og með maí. Gott væri að fá mismunandi einstaklinga til að vera með 

fræðslufundina, allt frá nemendum í HR sem eru að mennta sig í íþróttafræði til 

einstaklinga sem eru sérhæfðir í sínu fagi. 

Tafla 2. Hugmyndir að fræðsluefni fyrir starfsfólk HR 

Fræðsluefni Hvað skal gera? 

Kyrrseta Æfingaplaggat 

Andleg heilsa Æfingaplaggat 

Hreyfing Hvaða hreyfing er í boði? 

Svefn Svefnplan 

Hreyfing í hóp Stofna mismunandi hreyfihópa 

Heilsuefling á vinnustað Plaggat með heilueflandi athöfnum/æfingum 

Hreyfing utandyra Gefa fólki hugmyndir  

Næring Hugmyndaplaggat 

 

Í töflu tvö eru hugmyndir um fræðsluefni og hvernig hægt er að auka líkur á því að 

starfsfólkið nýti sér fræðsluna. Ef kyrrseta yrði fyrir valinu sem viðfangsefni á 

einum fræðslufundi væri hægt að afhenda starfsfólki plaggat með æfingum sem 

hægt væri að gera þegar tekin væri stutt pása frá kyrrsetunni. Einnig væri gott að 

sýna hvernig allar æfingarnar eru framkvæmdar.  

Æfingar á vinnutíma 

Hér er lagt til að sett verði upp æfingaplan fyrir hvern mánuð fyrir sig. Æfingaplanið 

miðar að því að starfsfólk byrji á því að gera æfingar í tíu mínútur þegar það mætir 

í vinnuna, í tíu mínútur áður en það fer í hádegismat og í tíu mínútur áður en það 

fer heim eftir vinnudaginn. Annað sem þarf að gera er að brjóta upp kyrrsetuna. 

Eins og fram kom í niðurstöðum standa 25% þátttakenda upp á 30 mínútna fresti 

þegar setið er við vinnu lengur en í klukkustund í senn. Um 41% þátttakenda standa 

upp á 60 mínútna fresti. Tilvalið er að setja upp skipulag sem miðar að því að fá 

fólk til þess að standa upp, teygja úr sér og jafnvel ganga lítinn spöl innan skólans 
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og snúa sér svo aftur að vinnunni. Til eru margar tegundir smáforrita sem hægt er 

að hlaða niður í snjallsíma sem minna mann á að standa upp.  

Til þess að fá fólk til þess að hreyfa sig á hverjum degi jafn mikið og ráðleggingar 

segja til um er gott skipulag og fjölbreytileiki lykilatriði. Í spurningakönnun sem 

send var á starfsfólk HR kom í ljós að 73% svarenda vilja hreyfa sig á vinnutíma, 

ýmist fyrir vinnu, eftir vinnu eða í pásu í vinnunni. Sú hreyfing sem flestir nefndu 

þegar spurt var hvaða hreyfingu þeir vildu bæta við sína hreyfingu var jóga nefnt 

oftast, styrktarþjálfun, hjólreiðar, ganga og hlaup eða skokk. Í viðtali við 

mannauðssérfræðing á mannauðssviði HR kom fram að boðið er upp á jóga einu 

sinni í viku fyrir starfsfólk skólans. Viðmælandinn sagði aftur á móti að þátttakan 

væri ekki góð og er ástæðan ekki þekkt. Í einni spurningu í könnuninni sem lögð 

var fyrir starfsfólk var spurt hvað mætti bæta varðandi jóga aðstöðuna í skólanum. 

Hægt var að skrifa svarið og það sem var oftast nefnt var að aðstaðan væri skítug, 

of mikil læti í loftræstingunni, tímasetningin hentar ekki og of lítið herbergi. Í 

viðtalinu talaði mannauðssérfræðingur einnig um líkamsræktaraðstöðu World 

Class í kjallara skólans. Búið er að taka út aðstöðuna og benda á það sem betur 

mætti fara þar svo að starfsfólk væri líklegra til að nota aðstöðuna. Boðið er upp á 

líkamsræktarstyrk sem hljóðar upp á 50.000 krónur á ári. Til að mæta þessum 

óskum 23% þátttakenda um að bæta við sig styrktarþjálfun væri hægt að bjóða upp 

á tíma með þjálfara tvisvar á dag en til þess að allir eigi möguleika á því að hreyfa 

sig og fá leiðsögn að einhverju leyti væri hægt að setja upp æfingaplan og skipulag 

hvers tíma. Þeir einstaklingar sem kæmust ekki í skipulögðu tímana gætu þá alltaf 

mætt á sínum tíma og gert æfinguna. Til þess að auka líkur á því að starfsfólk myndi 

nýta sér aðstöðuna sem World Class býður upp á væri hægt að bjóða upp á kennslu 

eða kynningu á því sem hægt er að gera þar. Einnig nefndi mannauðssérfræðingur 

að hægt væri að vera með styrktaræfingu hjá rampinum sem snýr út í Öskjuhlíðina. 

Ef keypt væru laus lóð og æfingateygjur væri hægt að setja upp æfingu sem færi 

bæði fram utandyra, í fersku lofti, og innandyra. Sniðugt væri að virkja nemendur í 

íþróttafræði í þjálfuninni, annað hvort sem hluti af áfanga eða greiða þeim fyrir. Til 

þess að auka hjólreiðaiðkun starfsfólks og koma til móts við þær óskir sem koma 

fram í niðurstöðu könnunarinnar væri hægt að setja á fót hjólreiðahóp. Hópurinn 

fengi leiðsögn þjálfara. Í kjallara HR er aðstaða til að geyma hjól innandyra og 

einnig er sturtuaðstaða fyrir starfsfólk. Samtals töluðu 28% þátttakenda um að þau 
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myndu vilja bæta við sig annað hvort göngu eða hlaupi/skokki. Að stofna skokkhóp 

og hjólreiðahóp telur rannsakandi sniðugt. Hjólreiðahópurinn gæti virkað þannig að 

meðlimum eru settir fyrir ákveðinn fjöldi kílómetra á viku og með því að hjóla í 

vinnuna gætu þeir mögulega komist langleiðina með kílómetrana. Gott væri að 

mæla með auka krók á heimleið ef einhverjir búa nálægt skólanum. Skokkhópurinn 

gæti hist tvisvar til þrisvar í viku, helst á vinnutíma, og hlaupið eftir skipulagi sem 

þjálfari myndi setja þeim fyrir. Gott væri ef þjálfarinn mætti með hópnum einu sinni 

í viku og einnig væri gott að einn meðlimur hlaupahópsins væri leiðtogi hópsins. 

Leiðtogi hópsins myndi stjórna æfingunum og hvetja fólk áfram þegar þjálfarinn 

væri ekki á staðnum.  

Heilsukeppni 

Heilsukeppni gengur þannig fyrir sig að hver keppni stendur yfir í einn mánuð og 

verða verðlaun veitt bæði fyrir einstaklinga og deildir innan skólans. Rannsakandi 

telur sniðugt að hafa keppni annan hvern mánuð. Hér á eftir verður sagt frá 

hugmyndum rannsakanda um mismunandi tegundir heilsukeppna og hvernig þær 

verða framkvæmdar. 

Sippkeppni 

Keppnin er þannig að hver og einn skráir hversu mörgum sippum hann nær á dag. 

Verðlaun verða veitt fyrir flest sipp á einum degi, bæði einstaklings og á milli 

deilda. Einnig verða veitt verðlaun í lok hverrar viku, bæði einstaklings og á milli 

deilda. Að lokum verða aðalverðlaunin veitt fyrir flest sipp í mánuðinum, bæði 

einstaklings og á milli deilda.  

Plankakeppni 

Plankakeppnin gengur út á það að ná sem flestum mínútum í planka. Hver og einn 

keppandi skráir þær sekúndur eða mínútur sem hann er í planka hverju sinni og 

tekur saman í lok dags heildartímann. Leyfilegt er að vera í planka á olnbogum, 

lófum, hnjám, tám og í hliðarplanka. Verðlaun verða veitt fyrir flestar mínútur í 

planka á einum degi, flestar mínútur í lok hverrar viku og verðlaun fyrir flestar 

mínútur samtals allan mánuðinn. Verðlaunin eru veitt bæði til einstaklinga og 

deilda. 
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Armbeygjukeppni 

Armbeygjukeppnin gengur út á það að gera sem flestar armbeygjur. Hver og einn 

keppandi skráir fjölda armbeygja sem hann framkvæmir hverju sinni. Leyfilegt er 

að gera armbeygjur á tánum, á hnjánum, með hendur á upphækkun eða við vegg. 

Einnig er leyfilegt að gera armbeygjur á annarri hendi. Verðlaun verða veitt fyrir 

flestar armbeygjur framkvæmdar á einum degi, flestar armbeygjur í hverri viku fyrir 

sig og í lok mánaðarins verða verðlaun veitt fyrir flestar armbeygjur í heildina. 

Verðlaunin eru veitt bæði til einstaklinga og deilda. 

Keppni í hreyfingu við kyrrsetuvinnu 

Keppnin í hreyfingu við kyrrsetuvinnu gengur út á það að fara frá borðinu sínu og 

gera nokkrar æfingar eða fá sér stuttan göngutúr um bygginguna. Hver og einn 

skráir niður í hvert skipti sem hann gengur frá borðinu sínu. Í lok dags er tekið 

saman hversu oft kyrrsetan var brotin upp. Verðlaun verða veitt til þess sem brýtur 

kyrrsetuna upp oftast á einum degi, í lok hverrar viku verða veitt verðlaun fyrir 

flestu uppbrotin á kyrrsetu og í lok mánaðarins verða veitt verðlaun fyrir allan 

mánuðinn. Verðlaun verða veitt bæði til einstaklinga og deilda. 

 

Umræða 

Í upphafi var lagt af stað með það markmið að fá upplýsingar um hversu mikil 

hreyfing er meðal starfsfólks Háskólans í Reykjavík og hvað mætti fara betur. 

Niðurstöður sýndu að meirihluti þátttakenda stundar reglulega hreyfingu sér til 

heilsubótar. Þrátt fyrir það þurfa flestir að bæta við sína hreyfingu til að mæta 

viðmiðum um hreyfingu almennings og hefur 76% þátttakenda áhuga á því að 

stunda hreyfingu á vinnutíma. Þau viðmið sem gefin hafa verið út um hreyfingu 

almennings eru 30 mínútur á dag af miðlungs erfiðri hreyfingu (Bucksch og 

Schlicht, 2006; Gígja Gunnarsdóttir, 2008; Haskell o.fl., 2007; 

Weltgesundheitsorganisation og Regionalbüro für Europa, 2006). Haskell (2007) 

hefur einnig gefið út ráðleggingar varðandi vöðvastyrk og mælir hann með því að 

fólk stundi styrktarþjálfun með lóðum tvisvar sinnum í viku. Um 23% þátttakenda 

í rannsókninni hafa áhuga á því að bæta styrktarþjálfun við sína hreyfingu. Haskell 

(2007) hefur einnig sagt að tilgátur séu á lofti um það að 15 mínútna hreyfing á 

vinnustað geti haft jákvæð áhrif á heilsuna og að hún geti aukið vilja fólks til að 
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stunda meiri hreyfingu. Því væri tilvalið að bjóða upp á styrktarþjálfun fyrir 

starfsfólk á vinnutíma, þá væri bæði verið að mæta óskum starfsfólks um 

styrktarþjálfun og hreyfingu á vinnutíma og auka líkur á því að fólk hreyfi sig á 

vinnutíma sem eins og fyrr segir getur haft góð áhrif á heilsuna. 

Kyrrseta er áhættuþáttur fyrir langvarandi sjúkdómum óháð líkamlegri hreyfingu. 

Þrátt fyrir að einstaklingur mæti viðmiðum um daglega hreyfingu getur hann verið 

að stofna heilsu sinni í hættu vegna of mikillar kyrrsetu (Benatti og Ried-Larsen, 

2015; Green o.fl., 2016; Sudholz o.fl., 2018). Rannsóknir hafa sýnt að göngutúr í 

tvær mínútur á 20 mínútna fresti getur haft góð áhrif á heilsuna ef setið er við vinnu 

(Benatti og Ried-Larsen, 2015; Dunstan o.fl., 2012). Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna að 24% þátttakenda standa upp á 30 mínútna fresti þegar þeir sitja við vinnu 

lengur en klukkustund í senn. Aðrir standa upp með lengra millibili og er því 

mikilvægt að reyna að fá starfsfólk til að standa oftar upp og bæta þannig heilsu 

sína. Gaman væri að sjá hvort að líðan starfsfólks, bæði andleg og líkamleg, myndi 

breytast ef þau myndu standa oftar upp frá skrifborði sínu. 

Í rannsókn sem gerð var á tengslum hreyfingar og andlegrar heilsu kom í ljós að 

þátttakendur sem hreyfðu sig mikið voru líklegri til að vera við góða andlega heilsu 

og þeir sem hreyfðu sig lítið voru líklegri til að eiga við andleg vandamál að stríða 

(Bowe o.fl., 2019). Þegar líðan þátttakenda í vinnunni var skoðuð kom í ljós að 

meirihluta þátttakenda líður mjög vel eða frekar vel í vinnunni. Miðað við 

rannsóknir (Bowe o.fl., 2019; Deslandes o.fl., 2009; Dunn og Jewell, 2010; 

Hardman, 2001) mætti því álykta að meiri hluti þátttakenda hreyfi sig mikið eða 

mæti þeim viðmiðum um hreyfingu sem sett hafa verið fram. Það er þó ekki raunin, 

ekki fundust tengsl á milli hreyfingar og líðan starfsfólks í vinnunni. Það kemur í 

rauninni ekki á óvart vegna þess að flestir sem tóku þátt í rannsókninni þurfa að 

bæta við sína hreyfingu til að mæta þeim viðmiðum sem sett hafa verið fram um 

daglega hreyfingu. Í ljósi þess hversu vel flestum þátttakendum líður í vinnunni 

væri gaman að sjá hvað myndi breytast ef þau myndu auka hreyfingu sína. Einnig 

væri áhugavert að sjá hvort að niðurstöðurnar hefðu orðið öðruvísi ef svarhlutfallið 

hefði verið hærra.  

Á Bretlandi hefur verið sýnt fram á að stór hluti fólks sem mætir viðmiðum um 

hreyfingu spara margar milljónir með því að minnka fjarveru frá vinnu vegna eigin 
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veikinda (Coulson o.fl., 2008). Niðurstöður könnunarinnar sem send var á starfsfólk 

HR leiða í ljós að meirihluti þátttakenda er sjaldan fjarverandi frá vinnu vegna eigin 

veikinda eða í mesta lagi þrjá daga á ári. Það er þó ekki tengt hreyfingu starfsfólks 

því eins og fyrr segir þurfa flestir þátttakendur að bæta við sína hreyfingu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar renna stoðum undir þær rannsóknir sem hafa verið 

gerðar á hreyfingu almennings, að hreyfing almennings mæti ekki þeim viðmiðum 

sem sett hafa verið um daglega hreyfingu (Bucksch og Schlicht, 2006; Gígja 

Gunnarsdóttir, 2008; Haskell o.fl., 2007; Weltgesundheitsorganisation og 

Regionalbüro für Europa, 2006). 

Í upphafi voru settar fram tvær rannsóknarspurningar og verður þeim nú svarað. 

• Mætir starfsfólk Háskólans í Reykjavík viðmiðum um daglega hreyfingu? 

Starfsfólk Háskólans í Reykjavík mætir ekki þeim viðmiðum um daglega hreyfingu 

sem sett hafa verið fram. Til að mæta þeim viðmiðum sem sett hafa verið fram á 

hver einstaklingur að hreyfa sig í að minnsta kosti 30 mínútur á dag (Bucksch og 

Schlicht, 2006; Gígja Gunnarsdóttir, 2008; Haskell o.fl., 2007; 

Weltgesundheitsorganisation og Regionalbüro für Europa, 2006). Eins og kemur 

fram í niðurstöðunum eru aðeins 27% þátttakenda sem stunda reglulega hreyfingu 

oftar en fjórum sinnum í viku. 

• Er áhugi meðal starfsfólks Háskólans í Reykjavík að stunda hreyfingu á 

vinnutíma? 

Mikill áhugi er hjá starfsfólki skólans að stunda hreyfingu á vinnutíma en 76% 

þátttakenda eru hlynntir því. Sú hreyfing sem flestir vilja stunda er jóga, 

styrktarþjálfun, hjólreiðar, hlaup/skokk og ganga. Verður að telja að hlutverk 

vinnuveitanda við að móta heilsustefnu og hvetja starfsfólk til að fylgja henni eftir 

sé mikil. Sú heilsustefna sem Háskólinn í Reykjavík setti sér árið 2010 hefur ekki 

verið fylgt eftir eins og skyldi. Jafnframt hefur heilsunefnd skólans verið óvirk en 

til stendur að virkja hana að nýju.  

Þegar litið er á svarhlutfall spurningakönnunarinnar má segja að svo lágt 

svarhlutfall eins og raun ber vitni, um 30%, sé takmarkandi þáttur þegar kemur að 

niðurstöðum. Líklegt verður að telja að það starfsfólk sem gaf sér tíma til að svara 

könnun um hreyfingu og heilsueflingu sé virkt og hugi að heilsunni. Því má áætla 
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að stór hluti af þeim sem ekki svöruðu könnuninni hreyfi sig minna og hugsi minna 

um heilsuna en þeir sem svöruðu könnuninni. 

Í kjölfarið á ritgerðinni og þeim niðurstöðum sem fengust úr spurningakönnuninni 

sem send var á starfsfólk skólans væri spennandi að sjá hvort að þær tillögur sem 

settar voru fram um heilsueflingu innan HR myndu að einhverju leyti auka 

hreyfingu starfsfólks bæði á vinnutíma og utan hans. Einnig væri gaman að sjá 

hvaða áhrif aukin hreyfing á vinnustaðnum myndi hafa á starfsfólkið og hvort að 

aukin hreyfing starfsfólks myndi hafa áhrif á kennslu. Annað sem væri áhugavert 

að skoða er hvort að líðan og árangur nemenda í námi myndi aukast ef þeim yrði 

boðið upp á sömu hreyfingu og starfsfólki. Áhugavert væri að kanna hvernig 

hreyfing á öðrum stórum vinnustöðum er og hvað hefur verið gert til að auka hana. 
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Viðaukar 

Spurningalisti sem sendur var á starfsfólk Háskólans í Reykjavík 

1. Hvert er kyn þitt? 

a) Karl 

b) Kona 

c) Annað 

 

2. Við hvaða deild starfar þú? 

a) Frumgreinadeild 

b) Iðn- og tæknifræðideild 

c) Íþróttafræðideild 

d) Lagadeild 

e) Mannauður og gæði 

f) Markaðssvið 

g) Rekstur 

h) Sálfræðideild 

i) Tölvunarfræðideild 

j) UTS 

k) Verkfræðideild 

l) Viðskiptafræðideild 

m) Annað 

 

3. Á hvaða aldri ert þú? 

a) 18-22 ára 

b) 23-27 ára 

c) 28-32 ára 

d) 33-37 ára 

e) 38-42 ára 

f) 43-47 ára 

g) 48-52 ára 

h) 53-57 ára 

i) 58-62 ára 

j) 63-67 ára 

k) 68-72 ára 

l) 73-77 ára 

m) Eldri en 77 ára 
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4. Vinsamlegast merktu við það sem við á. 

 

 Mjög 

góð 

Frekar 

góð 

Í 

meðallagi 

góð/slök 

Frekar 

slök 

Mjög 

slök 

Hvern af 

eftirtöldum 

svarmöguleikum 

telur þú best 

lýsa líkamlegri 

heilsu þinni? 

     

Hvern af 

eftirtöldum 

svarmöguleikum 

telur þú best 

lýsa andlegri 

heilsu þinni? 

     

 

5. Stundar þú reglulega hreyfingu þér til heilsubótar? 

a) Já 

b) Nei 

 

6. Hversu oft stundar þú reglulega hreyfingu þér til heilsubótar? 

a) Ég stunda ekki reglulega hreyfingu mér til heilsubótar 

b) Sjaldnar en einu sinni í viku 

c) Einu sinni til tvisvar sinnum í viku 

d) Þrisvar sinnum til fjórum sinnum í viku 

e) Oftar en fjórum sinnum í viku 

 

7. Myndir þú vilja bæta einhverju af eftirtöldu við þá hreyfingu sem þú 

stundar nú þegar? Heimilt er að velja fleiri en einn valmöguleika 

a) Almenn líkamsrækt (fara í ræktina) 

b) Boltaíþróttir 

c) Fimleikar 

d) Ganga 

e) Hjólreiðar 

f) Hlaup/skokk 

g) Hópþjálfun (t.d. crossfit, bootcamp, metabolic) 

h) Jóga 

i) Styrktarþjálfun 
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j) Sjálfsvarnaríþróttir 

k) Sjósund 

l) Nei 

m) Á ekki við mig 

n) Annað, þá hvað? 

 

8. Ef þú stundar ekki reglulega hreyfingu þér til heilsubótar, myndir þú vilja 

stunda eitthvað af eftirtöldu? Heimilt er að velja fleiri en einn 

valmöguleika 

a) Almenn líkamsrækt (fara í ræktina) 

b) Boltaíþróttir 

c) Fimleikar 

d) Ganga 

e) Hjólreiðar 

f) Hlaup/skokk 

g) Hópþjálfun (t.d. crossfit, bootcamp, metabolic) 

h) Jóga 

i) Styrktarþjálfun 

j) Sjálfsvarnaríþróttir 

k) Sjósund 

l) Nei 

m) Á ekki við mig 

n) Annað, þá hvað? 

 

9. Vinsamlegast merktu við það sem við á. 

 

 Mjög 

góðri 

Frekar 

góðri 

Í meðallagi 

góðri/lélegri 

Frekar 

lélegri 

Mjög 

lélegri 

Í hve góðri 

eða lélegri 

líkamlegri 

þjálfun 

telur þú þig 

vera? 

     

 

10. Í hvaða stöðu ert þú oftast í vinnunni? 

a) Sitjandi 

b) Standandi 

 

11. Ef þú vinnur sitjandi lengur en klukkustund í einu, hversu oft stendur þú 

upp að jafnaði? 

a) Á 30 mínútna fresti 

b) Á 60 mínútna fresti 
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c) Á 90 mínútna fresti 

d) Á tveggja klukkustunda fresti 

e) Það líða meira en tvær klukkustundir á milli þess sem ég stend upp 

 

12. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingum? 

 

 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

sammála 

né 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Ég legg mikla 

áherslu á að 

neyta 

heislusamlegrar 

fæðu. 

     

Mér finnst HR 

leggja áherslu á 

heilsueflingu 

starfsfólks. 

     

Mér finnst 

heilsuefling á 

mínum 

vinnustað 

skipta máli 

     

Þegar á 

heildina er litið 

líður mér vel í 

vinnunni 

     

 

13. Telur þú þig vita hvaða þættir það eru aðallega sem hafa áhrif á heilsu 

þína? 

a) Já  

b) Nei 

c) Er ekki viss 
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14. Hversu marga daga á ári að jafnaði ertu fjarverandi frá vinnu vegna eigin 

veikinda? 

a) Er aldrei fjarverandi vegna eigin veikinda 

b) 1-3 daga 

c) 4-6 daga 

d) 7-9 daga 

e) 10-12 daga 

f) 13-15 daga 

g) 16 daga eða fleiri 

 

15. Veist þú hvað þú getur gert til að efla eða bæta heilsu þína? 

a) Já  

b) Nei 

c) Er ekki viss 

 

16. Vilt þú fá upplýsingar, fræðslu og/eða stuðning um heilsueflandi hegðun 

eða lífsstíl í vinnunni? 

a) Já 

b) Nei 

 

17. Hefur þú tekið þátt í hreyfingu á vegum HR? 

a) Já  

b) Nei 

 

18. Hefur þú tekið eftir upplýsingum, fræðslu eða stuðningi frá HR sem 

beinist að heilsueflingu? 

a) Já  

b) Nei 

c) Er ekki viss 

 

19. Myndir þú hreyfa þig á vinnutíma ef það væri boðið upp á fjölbreytta 

hreyfinu á vegum HR? 

a) Já, fyrir vinnu 

b) Já, strax eftir vinnu 

c) Já, þegar ég er í pásu í vinnunni 

d) Er ekki viss 

e) Nei 

 

20. Hvað gerir þú þegar þú átt lausan tíma á vinnutíma? Heimilt er að velja 

fleiri en einn valmöguleika. 

a) Ég á aldrei lausan tíma á vinnutíma 

b) Ég fer yfir verkefni/bý til verkefni/sem próf 

c) Ég svara tölvupóstum 

d) Ég ver tíma með samstarfsfélögum 

e) Ég hreyfi mig utandyra 

f) Ég fer í ræktina 

g) Ég fer í Nauthólsvík í pottinn og/eða sjóinn 
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h) Annað, þá hvað? 

 

21. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með vöruúrvalið í Málinu? 

a) Mjög ánægð(ur) 

b) Frekar ánægð(ur) 

c) Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 

d) Frekar óánægð(ur) 

e) Mjög óánægð(ur) 

 

22. Hvað, ef eitthvað, finnst þér að mætti bæta varðandi framboð í Málinu? 

 

23. Nýtir þú þér líkamsræktaraðstöðu í kjallara HR (World Class) 

a) Já, nýti mér þá aðstöðu nokkuð reglulega 

b) Já, en meira en 6 mánuðir síðan ég nýtti mér þá aðstöðu 

c) Já, en meira en 12 mánuðir síðan ég nýtti mér þá aðstöðu 

d) Nei, hef aldrei nýtt mér þá aðstöðu 

 

24. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með líkamsræktaraðstöðuna í 

kjallara HR (World Class)? 

a) Mjög ánægð(ur) 

b) Frekar ánægð(ur) 

c) Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 

d) Frekar óánægð(ur) 

e) Mjög óánægð(ur) 

 

25. Hvað, ef eitthvað, finnst þér að mætti bæta varðandi 

líkamsræktaraðstöðuna í kjallara HR (World Class)? 

 

26. Nýtir þú þér aðstöðuna í HR sem er ætluð til jógaiðkunar/slökunar? 

a) Nei, hef aldrei nýtt mér þá aðstöðu 

b) Já, en meira en 6 mánuðir síðan ég nýtti mér þá aðstöðu 

c) Já, en meira en 12 mánuðir síðan ég nýtti mér þá aðstöðu 

d) Já, nýti mér þá aðstöðu nokkuð reglulega 

 

27. Hvað, ef eitthvað, finnst þér að mætti bæta varðandi 

jóga/slökunaraðstöðuna í HR? 

 

 


