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Ágrip / útdráttur 

Íslenska þjóðin er að eldast og telur í dag u.þ.b. 34.800 einstaklinga 67 ára 

og eldri, Hagstofa Íslands (e.d.) gerir ráð fyrir að sá fjöldi muni tvöfaldast á 

næstu 20 árum. Íslensk rannsókn bendir til þess að u.þ.b. 8,6 % eldri 

borgara 80 ára og eldri séu einmana og umgangist aðra einstaklinga lítið 

eða sjaldan. Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði eftir að ég las 

blaðafréttir um eldri borgara sem höfðu látist á heimilum sínum og verið 

þar án þess að nokkur vitjaði þeirra um langt skeið. Það hlýtur að vera 

siðferðileg skylda samfélagsins að hlúa að eldri borgurum og tryggja þeim 

ánægjuleg efri ár. Þess vegna var markmiðið með þessari rannsókn að varpa 

ljósi á upplifun einmana eldri borgara á félagslegum samskiptum sínum, 

með það í huga að skoða hvernig má bæta aðstæður þeirra. Í rannsókninni 

voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir og gagna aflað með sjö 

viðtölum og tveimur vettvangsheimsóknum. Leitast var við að skoða hver 

væri reynsla og upplifun viðmælenda af því að vera í litlum félagslegum 

samskiptum.  Gerð var grein fyrir fræðilegum kenningum sem tengjast 

öldrun, auk þess sem lög og reglugerðir um málefni aldraða voru skoðuð. 

Niðurstöður leiddu í ljós að þátttakendur í rannsókninni voru í litlum 

félagslegum samskiptum og sex af sjö þeirra voru einmana. Þá langaði að 

hafa meiri félagsskap og eitthvað við að vera og komu fram með hugmyndir 

sem gætu bætt aðstöðu þeirra og annarra. Einstaklingar sem eru án 

reglulegra tómstunda teljast líklegri til að verða einmanna, þunglyndir og 

heilsuverri en þeir sem eiga sér tómstundir. Þá ber samfélagið meiri kostnað 

vegna þeirra t.d. í formi læknisaðstoðar. Mikilvægt er að tryggja öldruðum 

ánægjulega daga sem geta aukið lífsgæði og hamingju þeirra. Fagfólk eins 

og tómstunda- og félagsmálafræðingar hafa sérþekkingu til að vinna að 

slíkum málefnum í samvinnu við aldraða, ríki og sveitafélög. 

 





 

7 

Abstract 

Experiences of some senior citizens of limited social relationships: 

Lonely? 

 

The proportion of elderly people living in Iceland is increasing and the 

population of Iceland now includes 34,800 individuals who have reached 

the age of 67. Statistics Iceland (The Icelandic Bureau of Statistics) 

estimates that this percentage will be doubled during the course of the next 

twenty years. A study done in Iceland indicates that around 8.6% of those 

that have reached the age of 80 experience loneliness and have either less 

social interaction than previously or have given up socializing al together. 

The idea for this project came from reading news reports concerning elderly 

individuals who had passed away in their homes without their bodies being 

discovered for some considerable length of time. It is the moral obligation 

of society to care for the elderly and ensure that they enjoy their last years. 

Therefore, the objective of this study is to shed a light on how lonely elderly 

people perceive their social interactions with the aim to improve their 

situation. The study uses qualitative research methods and data collected 

through seven interviews and two site visits. An attempt is made to 

ascertain how the participants experience limited social interaction. 

Theories associated with aging as well as the laws and regulations on 

matters concerning the elderly is discussed. The results show that 

participants in the study have little social interaction and feel lonely. Most 

of them want to experience more companionship and want something to 

help pass the time, and they themselves have some ideas about what could 

improve their and others' circumstances. Individuals who do not participate 

in regular leisure activities are considered more likely to become lonely, 

depressed and experience health problems than those who do. In those 

cases society bears a higher cost, e.g. in the form of medical advice. It is 

important to ensure that the elderly experience daily life in a more positive 

light which can enhance their quality of life and increase their feeling of 

happiness. Professionals such as recreational and social scientists have the 

expertise to work on such issues in collaboration with the seniors 

themselves both on state and municipal levels. 
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Inngangur 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar voru eldri borgarar, þeir eru skilgreindir 

sem einstaklingar er hafa náð 67 ára aldri og eru komnir á svokallaðan 

viðmiðunaraldur til að fara á eftirlaun (lög nr. 125 frá 31. desember 1999). 

Rannsóknin er eigindleg og byggir á gögnum sem aflað var í tveimur 

vettvangsheimsóknum í félagsstarf eldri borgara og á viðtölum við sjö 

manns sjötíu ára og eldri sem líkur bentu til að væru einmana. Ritgerðin 

skiptist í fimm yfirkafla sem fjalla um aðdraganda að verkefni, fræðilegan 

kafla, rannsóknaraðferð og framkvæmd, niðurstöður og umfjöllun auk 

umræðu og lokaorða. Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á 

aðstæður eldri borgara sem búa við slæmar félagslegar aðstæður, skoða 

upplifun þeirra á eigin aðstæðum og hvað hugsanlega veldur þeim. 

Rannsóknir benda til þess að sumir eldri borgarar vilji flytja í 

þjónustuhúsnæði til að tryggja öryggi sitt og vegna þess að þeir eru 

einmana. “Vellíðan og öryggi til að geta dvalið heima er ekki eingöngu hægt 

að mæla út frá líkamlegu heilbrigði heldur verður einnig að skoða þá þætti 

út frá sálfræðilegum- og félagslegum sjónarhóli“ (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2010). Ekki virðist vera lögð nægjanleg áhersla á að tryggja 

góðar félagslegar aðstæður og tómstundir fyrir eldri borgara, þrátt fyrir að 

lög og reglugerðir geri ráð fyrir að þeim sé sinnt. Margar kenningar auk 

rannsókna benda til þess að tómstundir geti bætt lífsgæði fólks til muna og 

verið ákveðin heilsuefling fyrir það (Leitner og Leitner, 2009). Í því samhengi 

eru skoðaðar eldri rannsóknir, kenning Maslow um grunnþarfir, kenningar um 

öldrun:  hlutverka – athafnakenningin, hlédrægniskenningin, 

samfellukenningin, kenning Eriks Erikson um sátt eða örvæntingu á efri árum 

og kenning Bandura um trú á eigin getu. Fjallað er um skilgreiningu á 

hugtakinu tómstundir, en hún getur verið flóknari en ætla mætti við fyrstu 

sýn. Þá kemur fram skilgreining á hugtakinu einmanaleiki. 

Sumir halda því fram að þjónusta við aldraða sé einhæf og hafi ekki þróast 

nægjanlega í takt við breytta tíma (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur 

Árnason, 2004). Áður fyrr var algengt að eldra fólk byggi hjá vandamönnum 

þar sem stórfjölskyldan sameinaðist við að hlúa að þeim og það hafði 

hlutverkum að gegna þar. Í dag búa eldri borgarar gjarnan einir eða með 

maka í eigin húsnæði, sumir þeirra þurfa á aðstoð eða hjálp að halda til að 

sækja sér tómstundir og hitta annað fólk. Að öðrum kosti geta þeir 

einangrast, orðið þunglyndir, óhamingjusamir og einmana. 
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1 Aðdragandi að verkefni 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðdraganda að rannsókninni og farið 

yfir viðfangsefni hennar, rannsóknarspurningu, markmið, tilgang og 

rannsóknaraðferð. Þá eru einnig skoðuð lög um málefni aldraða. 

Mér hafa orðið mjög minnisstæðar þær fréttir sem birst hafa í 

fjölmiðlum á undanförnum árum um eldri borgara sem látist hafa á 

heimilum sínum án þess að hafa búið við félagsskap ættingja og vina og 

virðast hafa verið einmana. 

Tæplega áttræð kona fannst látin á heimili sínu í Vesturbænum 

á aðfangadag. Að sögn lögreglu er ekki hægt að segja til um 

hversu langt er síðan konan lést fyrr en að krufningu lokinni en 

ljóst sé að það hafi verið fyrir þó nokkru. Það voru nágrannar 

konunnar sem kölluðu til lögreglu þegar torkennileg lykt var 

farin að berast frá íbúðinni (Fréttablaðið, 27. desember 2005). 

Það er mjög sorglegt og óviðunandi að slíkir atburðir skuli gerast, að 

einstaklingar séu svona einir að enginn eða fáir vitji þeirra eða hugi að þeim. 

Þetta er ekki einsdæmi því fréttir af sambærilegum atburðum má finna víða 

í fjölmiðlum gegnum árin. 

Öll höfum við þörf fyrir félagsskap og að eiga tómstundir sem okkur líður 

vel í og höfum gaman af. Það breytist ekkert þó við eldumst, en trúlega 

þekkja flest okkar einhvern eldri borgara sem er einmana eða fer lítið út á 

meðal manna. Hvernig skyldi einstaklingum líða við þessar aðstæður? 

1.1 Viðfangsefni rannsóknar 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar eru eldri borgarar og verða þeir hér 

skilgreindir sem einstaklingar sem náð hafa 67 ára aldri og eru komnir á 

svokallaðan viðmiðunaraldur til að fara á eftirlaun (lög nr. 125 frá 31. 

desember 1999). 

Æskudýrkun er mikil í dag og almenningur lítur ekki endilega hlýlegum 

augum til eldri borgara og þekktar eru mýtur um þá og neikvæðar 

hugmyndir. Þær snúa að því að þeir séu seinir að öllu, heilsulitlir, búi flestir 

á öldrunarstofnunum og séu fjárhagslegur baggi á þjóðfélaginu (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2010; Leitner og Leitner, 2009). Þessar fullyrðingar eiga ekki 
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við rök að styðjast, eldri borgarar eru misjafnir til heilsunnar og flestir þeirra 

búa í eigin húsnæði. Sumir þeirra þurfa litla aðstoð til að geta búið lengur 

heima og þá helst við böðun og fl. (Ingibjörg Bernhöft, 2009). Slæmt viðhorf 

til eldri borgara getur haft neikvæð áhrif á þá þegar þeir finna ekki fyrir 

virðingu eða umhyggju í sinn garð, þrátt fyrir að vera búnir að vinna hörðum 

höndum alla ævi og leggja sitt af mörkum til samfélagsins. Sumum þeirra 

finnst þeir ekki gera neitt gagn lengur og finna sig vanmáttuga, en það getur 

kallað fram brotna sjálfsmynd og vanlíðan hjá þeim. Þessir einstaklingar 

þurfa á aðstoð og stuðningi að halda til að byggja sig upp og öðlast 

sjálfstraust (Sigurveig H. Sigurðardóttir 2010). 

1.1.1 Markmið rannsóknarverkefnis og spurningar 

Lagt var upp með rannsóknarspurninguna: Hver er upplifun eldri borgara af 

því að vera í litlum félagslegum samskiptum? Markmiðið með henni var að 

fá innsýn í upplifun, tilfinningar, skoðanir og reynslu viðmælenda á 

félagslegri stöðu sinni, og á hvaða hátt þeir mátu hana. Athugað var hvort 

þeir væru sáttir við félagsleg samskipti sín, eða vildu hafa þau öðruvísi og þá 

með hvaða hætti. Þá var skoðað hvað viðmælendur töldu að kæmi helst í 

veg fyrir að þeir væru ekki í þeim félagslegum samskiptum sem þeir óskuðu 

sér sjálfir. Viðmælendur voru einnig spurðir hvort þeir þekktu til einhverra 

úrræða sem gætu gagnast þeim í þessum málefnum og hvort félagsleg 

samskipti viðmælenda séu með þeim hætti sem þeir vilja sjálfir. Einnig var 

athugað hvort þeim sé kunnugt um mikilvægi reglulegra félagslegra 

samskipta og að eiga sér tómstundir (Leitner og Leitner, 2009). 

1.1.2 Tilgangur og gildi rannsóknar 

Rannsakandi telur mikilvægt að fá almenna umræðu um einmana eldri 

borgara í von um að ráðamenn, eldri borgarar og almenningur geri sér grein 

fyrir mikilvægi félagslegra þátta í lífi einstaklinga sem ekki njóta samveru og 

umgengni við aðra einstaklinga. Þetta er gert í þeirri von að varpa megi ljósi 

á gildi félagslegra þátta eins og tómstundaiðkunar og samskipta við aðra 

einstaklinga fyrir þennan hóp. 

Samkvæmt kenningu Maslow er uppfylling félagslegra þarfa einstaklinga 

nauðsynleg til að þeir þróist áfram, hafi góða sjálfsmynd og verði 

hamingjusamir (Bull, Hoose og Weed, 2003). Á þann hátt má reikna með að 

þeir verði hraustari andlega og líkamlega og líklegri til að vera 

hamingjusamari en þeir sem eru félagslega einangraðir (Leitner og Leitner, 

2009). Eldri borgarar sem eru í mjög takmörkuðum samskiptum við annað 

fólk verða af ákveðnum lífsgæðum sem felast í mannlegum samskiptum. 
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Það hlýtur að teljast til samfélagslegrar ábyrgðar að tryggja að eldri 

borgarar séu ekki einmana. Eldri borgarar eru misjafnir og þar af leiðandi 

ekki endilega gott að ná til þeirra allra á sama hátt (Ástríður Stefánsdóttir og 

Vilhjálmur Árnason, 2004). Mikilsvert er að stuðla að sjálfsögðum 

mannréttindum þeirra með það í huga að auka lífsgæði og lífshamingju 

þeirra. Eldri borgarar eru ört vaxandi hópur í þjóðfélaginu og mikilsvert er 

að búa þeim ánægjulegt ævikvöld. Áríðandi er að rannsaka með hvaða 

hætti er hægt að auka lífsgæði eldri borgara sem eru mikið einir og hafa 

ekki þann félagsskap sem telst æskilegur fyrir þá. 

1.1.3 Rannsóknaraðferð 

Eigindleg aðferðarfræði varð fyrir valinu í þessari rannsókn, hún byggir á 

opnum viðtölum við eldri borgara sem grunur lék á að væru í litlum 

félagslegum samskiptum. Viðtölin snérust um að fá fram upplifun, reynslu 

og tilfinningu viðmælenda á félagslegum aðstæðum sínum. Einnig að skoða 

hverjar væntingar þeirra til efri áranna voru og hvort og hvaða tómstundir 

og áhugamál þeir áttu sér. 

1.1.4 Upphaf félagsstarfs aldraðra 

Fyrstu félagasamtök eldri borgara á Íslandi voru stofnuð þann 26. mars 1968 

í Hafnarfirði. Hugmyndin að stofnun þeirra var að styðja að aukinni velferð 

eldri borgara sem bjuggu við bág kjör í erfiðu árferði (Hörður Zóphaníasson, 

2008). Upphaflega var félagið nefnt Styrktarfélag aldraðra í Hafnarfirði en 

nafninu var breytt árið 1992 í Félag eldri borgara í Hafnarfirði eða F.E.B.H. 

Hefur það unnið ötullega að bættum lífskjörum og aðbúnaði eldri borgara. 

Félagið sá m.a. til þess að byggð voru hús og dvalarheimili fyrir aldraða og 

komið á fót félagsaðstöðu fyrir þá (Hörður Zóphaníasson, 2008). Síðan þá 

hefur orðið mikil þróun í félagsstarfi eldri borgara og mikilvægi þess hefur 

verið að koma betur í ljós. 

1.2 Lög um málefni aldraðra 

Sett hafa verið lög sem eiga að stuðla að félagslegum samskiptum eldri 

borgara og tryggja þeim félagsskap. En í lögum um málefni aldraðra (nr. 

125/1999), 1. kafla um markmið og skilgreiningar segir í greinum 1-2  að 

markmið þeirra sé að standa vörð um og tryggja öldruðum þá heilbrigðis- og 

félagsþjónustu sem þeir þurfa á að halda. Leggja á áherslu á að aldraðir geti 

búið heima hjá sér eins lengi og kostur er. Í IV. kafla um öldrunarþjónustu 

13.gr. segir  
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Til opinnar öldrunarþjónustu samkvæmt lögum þessum telst: 

2. Þjónustumiðstöðvar aldraðra sem eru starfræktar af 

sveitarfélögum til að tryggja eldri borgurum félagsskap, 

næringu, hreyfingu, tómstundaiðju, skemmtun og 

heilsufarslegt eftirlit (lög nr. 125 frá 31. desember 1999). 

Þarna kemur skýrt fram að tryggja beri eldri borgurum félagskap og 

tómstundaiðju en ekki með hvaða hætti eða hvernig eigi að ná til þeirra. Í 

sömu lögum segir að leggja eigi áherslu á að aldraðir njóti jafnréttis og að 

sjálfstæði þeirra sé virt. Mannréttindi eru siðferðisleg réttindi allra, óháð því 

hvernig heilsufar þeirra er, fjárhagsstaða, kynferði, litarháttur, trúar- og 

pólitískar skoðanir og samfélagsstaða þeirra. Það á að gilda einu hver á í 

hlut allir eiga að hafa sama rétt. Brot á mannréttindum er glæpsamlegt en 

hugtakið mannréttindi er t.d. notað til viðmiðunar um það hvað stjórnvöld 

mega gera fólki og hvað ekki. Mannréttindi aldraðra felast m.a. í rétti til 

aðgengis og þátttöku, rétti til framfærslu og félagsþjónustu, rétti til 

persónufrelsis og friðhelgi einkalífs, fjölskyldulífs og til heilbrigðis. Þeim ber 

einnig réttur til mannvirðingar og eigin skoðana og til að búa á eigin heimili 

eins lengi og kostur er. En samkvæmt fyrstu grein Mannréttindayfirlýsingar 

Sameinuðu þjóðanna (e.d.) er hver maður borinn frjáls og jafn öðrum að 

virðingu og réttindum. Einstaklingar búa yfir eiginleikum til að setja sig í 

spor annarra og hafa samvisku til að bera til að breyta bróðurlega og hjálpa 

hver öðrum (Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, e.d.). 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður greint frá hvar rannsakandi leitaði að fræðilegu efni 

og skoðaðar fjölbreyttar þarfir einstaklinga um félagsskap og tómstundir á 

efri árum. Þarfir, áhugi, vilji og aðstæður þeirra til félagslegra athafna eru 

misjafnar, margir hafa nóg að gera og eru í góðum félagslegum tengslum. 

Aðrir fara lítið út á meðal fólks, hitta fáa, einangrast verða einmana og 

skortir jafnvel sjálfstraust og trú á eigin getu til að breyta aðstæðum sínum 

og komast úr gildru félagslegrar einangrunar. Á meðan una aðrir sér í minni 

félagslegum samskiptum og rólegheitum. 

2.1 Leit að fræðilegu efni 

Upphaflega leitaði ég aðallega að gögnum á netinu, skoðaði þar rannsóknir 

og ritrýndar greinar sem ég taldi geta nýst við rannsókn mína. Ég fór inn á 

fjölda gagnagrunna eins og ERIC, hvar.is, google scholar, ProQuest, 

EbscoHost, Highwire, Ovid, NOVA – Norwegian Social Research, Sage 

Journals Online, WorldWideScience.org og Skemmuna. Við leitina að 

rannsóknum var notast við leitarorð eins og: Older people; senior citizen; 

objectives of social activities for the elderly; right to leisure; research on the 

leisure of the elderly; personality and affective correlates; leisure, activity; 

participation by older people. Einsemd; aldraðir; tómstundir; dægrastytting; 

félagsleg einangrun;  einmanaleiki. Rannsóknir fundust sem styðja mikilvægi 

þess að einstaklingar eigi sér uppbyggilegar tómstundir á öllum æviskeiðum, 

ekki síst á efri árum þegar frítíminn er meiri en oft fyrr á ævinni. Þá voru 

bókasöfn heimsótt og fengið að láni þar efni um kenningar og kennismiði 

sem mér fannst passa vel að tengja við rannsóknina. Efnið notaði ég svo til 

að tengja það inn í rannsóknina og umfjöllunina um hana. 

2.2 Einmanaleiki 

Einmanaleiki er hugtak sem reikna má að flestir telji sig vita hvað er. Engu 

að síður getur það verið mjög huglægt hvernig fólk túlkar það, því er ekki 

hægt að skilgreina það nákvæmlega á einhvern einn "réttan" hátt. 

2.2.1 Skilgreining á einmanaleika  

Upplifun einstaklinga af því hvernig er að vera einmana er neikvæð, en 

getur þó verið mjög huglæg og mismunandi. Hér verður stuðst við 
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eftirfarandi skilgreiningu á hugtakinu einmanaleiki: Einmanaleiki manna 

getur falist í skorti á nánum daglegum félagslegum tengslum þeirra við 

annað fólk (Sigrún Þórarinsdóttir, 2010.) Þeir hafa slæma tilfinningu fyrir því 

að þá vanti tengingu við aðra einstaklinga og sakna þess að hún sé ekki til 

staðar eða ekki meiri en raun ber vitni. Þannig verður ósamræmi á milli þess 

sem er raunin og væntinga og óska þeirra um félagsskap og tengsl við aðra 

einstaklinga (Jylhä, 2004; Perlman og Peplau, 1981). Tómstundir geta 

hjálpað til við að veita fólki félagsskap og ánægju. 

2.3 Tómstundir  

Tómstundir geta verið til þess fallnar að uppfylla félagsþörf einstaklinga. 

Aðstaða eldri borgara og hugarfar er misjafnt, sumir þeirra eiga sér 

innihaldsríkar tómstundir sem uppfylla þarfir þeirra um félagsskap og virkni. 

Aðrir eiga sér ekki tómstundir sem þeir hafa áhuga á að stunda, þá getur 

skapast sú hætta að þeir einangrist, verði einmana og jafnvel þunglyndir. 

Það er ekki víst að allir geri sér grein fyrir hversu mikið vægi tómstundir geta 

haft í lífi einstaklinga og hversu mikinn frítíma á ævi sinni þeir hafa til að 

stunda þær. En hvað eru svo tómstundir?  

2.3.1 Skilgreining á tómstundum 

Flest teljum við okkur eflaust vita hvað tómstundir (e. leisure) eru, en þegar 

hugtakið er skoðað betur kemur í ljós að það er ekkert endilega neitt einfalt 

að útskýra það. Sitt sýnist hverjum og einstaklingar túlka það á mismunandi 

hátt. Fræðimenn hafa skilgreint hugtakið út frá mismunandi nálgunum, en 

ekki komist að sameiginlegri niðurstöðu. Þó benda rannsóknir sem gerðar 

hafa verið til þess að einstaklingar telji tómstundir vera eitthvað sem þeir 

finna til frelsis í (e. perceived freedom), upplifi innri ánægju og lífsfyllingu í 

(e. intrinsic satisfaction) og hafa innri áhuga eða hvöt (e. intrinsic 

motivation) til að stunda (Iso-Ahola, 1979; Ungern og Kernan, 1983). Sumir 

vilja skilgreina tómstundir sem „tóma“ stund þar sem einstaklingurinn er 

ekki að sinna skyldum eða daglegum þörfum, heldur geti valið sér sjálfur að 

gera það sem hann langar til. Þar geta vaknað upp spurningar um hvort það 

sem er andfélagslegt og ólöglegt geti talist til tómstunda. Blackshaw fjallar 

um þrjú sjónarhorn á tómstundir þ.e.a.s.: óeðlilegar-, skipulagðar og 

óskipulagðar tómstundir. Óeðlilegar tómstundir: (e. abnormal leisure), þar 

er átt við óeðlilega hegðun eins og t.d. ofbeldi og pyntingar (Blackshaw, 

2010). Þar segir að óeðlilegar tómstundir séu ekki viðurkenndar af 

samfélaginu en það getur verið breytilegt eftir samfélögum og menningu 

hvað telst til óeðlilegra tómsunda. Það sem þykir sjálfsagt í einu samfélagi 
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er það ekki endilega í öðru samfélagi eða menningarsvæði. Þannig er ekki 

hægt að skilgreina tómstundir sem sögulegt fyrirbæri heldur sem félagslegt 

og menningarlegt fyrirbæri sem er alltaf að breytast með samfélaginu 

(Blackshaw, 2010). Þó er mikilvægt að hafa skilgreiningarnar til staðar eins 

og í skipulögðum tómstundum sem eru byggðar á sterkum siðferðilegum 

grunni þar sem félagsskapur og samheldni skiptir miklu máli (Rojek, 2000). 

Óformlegar tómstundir eru aftur á móti víður vettvangur sem hver og einn 

einstaklingur byggir á upplifun sinni. Blackshaw segir jafnframt að hægt sé 

að skilgreina tómstundir svo út frá þremur þáttum sem eru: táknræn 

tómstund, leikur og annað (Blackshaw, 2010). 

Hér á landi hefur Vanda Sigurgeirsdóttir lagst yfir það vandasama 

verkefni að skilgreina hugtakið tómstundir. Hún hallast að því í aðal atriðum 

að: 

Tómstundir eigi sér stað í frítíma. Tómstundir eru því athöfn, 

hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítímanum og flokkast 

sem tómstundir að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau 

skilyrði eru að einstaklingurinn líti sjálfur á að um tómstundir 

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

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

má segja að felist í vellíðan og aukningu á lífsgæðum. Í þessari 

skilgreiningu er gerður skýr greinarmunur á frítíma og 

tómstundum. Tómstundir eiga sér yfirleitt stað í frítíma en ekki 

allur frítími er tómstundir (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010, bls. 8-

9). 

Áhersla er lögð á að tómstundir eru jákvæðar og uppbyggilegar, að 

andfélagslegar og neikvæðar athafnir geti ekki talist til tómstunda (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2010). 

Vettvangur tómstunda er nánast óþrjótandi, þar eru ólík sjónarmið og 

áhugamál. Það sem eru tómstundir hjá einum eru það ekki endilega hjá 

öðrum, en það getur haft með áhuga einstaklinga að gera. Fjölbreytileiki 

tómstunda er kannski hluti af því hve erfitt getur verið að skilgreina 

hugtakið á einhvern einn „réttan“ hátt. Í tómstundum njóta einstaklingar 

oft samvinnu og samveru  með öðru fólki og reyna sig í ýmiss konar færni og 

samskiptum. Gæði tómstunda eru einnig fjölbreytt hvort sem þær eru 

formlegar eða óformlegar. Sem dæmi dregur mikið sjónvarpsáhorf úr 

hreyfingu einstaklinga og félagslegum samskiptum þeirra við aðra 

einstaklinga og getur stuðlað að óvirkni þeirra (Leitner og Leitner, 2009). En 

hvernig svo sem við skilgreinum tómstundir er ljóst að við þurfum öll á þeim 
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að halda ásamt félagsskap með öðrum einstaklingum. Það að eiga sér 

tómstundir sem manni líður vel í og hefur gaman af er mikilsvert og breytist 

ekkert þó við eldumst (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). 

En þegar formlegri starfsævi einstaklinga er lokið, eiga þeir meiri frítíma en 

oft áður. Þá er sérstaklega mikilvægt að eiga ánægjulegar og uppbyggilegar 

tómstundir, sem hver og einn velur sér sjálfur eftir áhugasviði og getu 

(Leitner og Leitner, 2009). Einstaklingar geta litið á frítímann sem byrði ef 

þeir hafa ekkert uppbyggilegt að gera innan hans (Russel og Stage, 1996). 

2.3.2 Mikilvægi tómstunda 

Einstaklingar sem eiga sér uppbyggilegar tómstundir eru líklegri til að vera 

virkir í þjóðfélaginu og taka þátt í því sem þar er í gangi, heldur en þeir sem 

ekki eiga sér slíkar tómstundir. Þeir sem eiga sér tómstundir sem þeim líður 

vel í búa við meiri lífsgæði, hamingju og betri heilsu en þeir sem ekki eiga 

sér slíkar tómstundir (Bull, Hoose, og Weed, 2003). Rannsókn sem gerð var 

árið 1982 leiddi í ljós að venjulegur einstaklingur sem hafði náð 70 ára aldri 

hafði varið tíma sínum um ævina á eftirfarandi hátt: 24 ár í svefn, 7,33 ár í 

vinnu, 4,33 árum í formlega menntun, 2,33 ár í að borða, 5 ár í annað en 27 

ár í frítíma (Weiskopf, 1982). Þarna má sjá dæmi þess hve mikinn frítíma 

einstaklingar eiga um ævina, en fyrir hann hlýtur fólk enga sérstaka 

menntun. Það er bagalegt í ljósi þess að gæði hans geta skipt gríðarlega 

miklu máli. Rannsóknir benda til þess að einstaklingar sem stunda 

heilbrigðar og uppbyggilegar tómstundir í frítíma sínum séu líklegir til að 

líða betur en öðrum á öllum æviskeiðum, m.a. vegna þess að þeir: lifa frekar 

reglusömu og heilbrigðu lífi, hafa betri heilsu, eiga auðveldara með að 

takast á við vandamál og erfiðleika á jákvæðan hátt, hafa góða sjálfsmynd, 

þekkja sjálfa sig, kosti sína og galla og takmörk (Gilbertson, Bates, 

MacLaughlin og Evert, 2006)  

2.4 Stuðningur 

Þegar fólk kemst á það ævistig að teljast eldri borgarar á það sér oft meiri 

frítíma en áður. Þá er mikilvægt fyrir það að finna sér vettvang þar sem það 

getur fullnægt félagslegri þörf sinni. En þegar menn komast á efri ár má 

búast við að makar, vinir og kunningjar þeirra falli frá. Þannig reynsla getur 

tekið á og verið mjög erfið, þá getur verið flókið fyrir þá að koma sér af stað 

í félags og tómstundastarf og skapa ný vinatengsl (Lennartsson og 

Silverstein, 2001). Við þær aðstæður veita fjölskyldur oft mikilvægan 

stuðning og sterkt tengslanet, en því miður eiga ekki allir einstaklingar 

aðstandendur sem huga að þeim (Daatland og Herlofsson, 2004; 
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Reykjavíkurborg 2008). Þá upplifa sumir eldri borgarar fordóma í 

samfélaginu gagnvart sér, þeim líður illa, verða daprir og vanmáttugir og 

finnast þeir vera afgangs í tilverunni (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Í 

tómstundum  hefur fólk tækifæri til að fá fyllingu í líf sitt og upplifa aukna 

hamingju (Brooks og Elliot, 1971; Kelly, Steinkamp og Kelly, 1986; Leitner og 

Leitner, 2009; Leitner og Leitner, 2004). Tómstundir geta þannig í raun verið 

ákveðinn stuðningur við fólk og aukið vellíðan þeirra þannig að það eigi 

auðveldara með að takast á við áföll í lífi sínu. Ef einstaklingar í erfiðum 

aðstæðum hafa trú á eigin getu eru þeir líklegri til að finna sér bjargráð.  

2.5 Trú á eigin getu 

Sálfræðingurinn Albert Bandura (1925) lagði mikla áherslu á að viðhorf 

einstaklinga um trú á eigin getu (e. self-efficacy) skipti miklu máli. Þannig 

væru einstaklingar sem hefðu trú á eigin getu líklegri til að takast á við 

áskoranir, hlutverk og skuldbindingar heldur en þeir sem ekki trúðu á eigin 

getu (Bandura, 2002). Þeir væru einnig seigari að takast á við áföll og færari 

í mannlegum samskiptum og fljótari að byggja sig upp að nýju heldur en 

þeir sem ekki höfðu trú á eigin getu og færni (Bandura, 2002). Einstaklingar 

sem hafa trú á eigin getu virðast einnig líklegri til að hafa jákvæðara viðhorf 

og vera almennt betur til þess fallnir að takast á við lífið og tilveruna, heldur 

en þeir sem ekki hafa trú á eigin getu (Bandura, 1977). 

Fjöldi rannsókna sem gerðar hafa verið styðja mikilvægi þess að menn 

séu virkir félagslega, þeir sem eru virkir í samfélaginu eru að öllu jöfnu 

heilsubetri en þeir sem eru félagslega einangraðir (Cockerham, 2000; 

Laverack, 2004). Úttekt á fjölda rannsókna sem framkvæmdar voru í 

mismunandi löndum sýndi að margir þætti stuðla að lífsgæðum 

einstaklinga, þar ber hæst góð heilsa fólks (Depp og Jeste, 2006). Ekki er til 

nein ein tæmandi uppskrift af því nákvæmlega hvað sé góð heilsa, skilningur 

á henni getur verið á marga mismunandi vegu. Þó hefur 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) skilgreint heilsu sem líkamlega, 

andlega og félagslega vellíðan, en ekki eingöngu að vera án sjúkdóma eða 

örorku (WHO, 2001). 

2.6 Félagslegt heilbrigði 

Sterk tengsl eru á milli þess að vera einmana og þunglyndis þannig að í raun 

getur einmanaleiki verið sérstakur áhættuþáttur fyrir þunglyndi. Auk þess 

getur hann haft áhrif á líkamlegt heilsufar eins og hækkandi blóðþrýsting og 

streitu (Lawlor og Luanaigh, 2008). Að búa við félagslega vellíðan þar sem 

einstaklingurinn getur vaxið og dafnað, krefst þess að hann geti fullnægt 
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ákveðnum þörfum (Morgan, 2006). Þessar þarfir setti bandaríski sálfræði 

prófessorinn Abraham Maslow (f. 1908 – 1970) í svokallaðan þarfapýramída 

(Morgan, 2006). Neðst í pýramídann setti hann þarfir eins og súrefni, vatn 

og mat. Á næsta stig komu þarfir fyrir öryggi og ákveðið regluverk í 

umhverfi. Á þriðja stigið setti hann þörf fyrir ást, umhyggju og að tilheyra 

hópi. Á fjórða stiginu var þörf fyrir sjálfstraust, virðingu og vera 

viðurkenndur af öðrum og hafa viðurkennt hlutverk. Á fimmta stiginu, því 

efsta, var þörf mannsins fyrir lífsfyllingu og að fá að njóta sín. Þangað kemst 

hann aðeins ef fyrri stig hafa verið uppfyllt (Morgan, 2006). Þarna má sjá að 

þarfir fyrir að vera viðurkenndur, finna fyrir ást og umhyggju, hafa hlutverk 

og lífsfyllingu skipta miklu máli. Ef þessar þarfir eru uppfylltar getur 

einstaklingurinn haft það sem þarf til að búa við félagslegt heilbrigði, öryggi 

og vellíðan. Þess vegna skiptir svo gríðarlega miklu máli fyrir aldraða að eiga 

sér sess og stað þar sem þeir geta verið í félagslegum samskiptum við aðra 

einstaklinga (Kotler og Keller, 2006). 

2.7 Fjölbreytileiki einstaklinga og þeirra val á tómstundum  

Tómstundir á efri árum skipta fólk miklu máli og telja sumir að eldri 

einstaklingar gangi í gegnum tómstundalega endurreisn þar sem þeir hefðu 

nú meiri frítíma en oft á fyrri æviskeiðum (Osgood, 1987; Leitner, og 

Leitner, 2009). Þá er mikilvægt að hafa nægt framboð á tómstundum sem 

gefur miðaldra og eldri einstaklingum færi á að fá svör við spurningunum 

um tilgang eigin lífs og hvers virði þeir eru (Leitner, og Leitner, 2009). Það er 

meining Summerfield og Priest (1987) að með hækkandi aldri einstaklinga 

dragi úr líkamlegri getu þeirra og þá sé lögð áhersla á miklar líkamlegar 

æfingar, sem valdi því að leikurinn hverfi úr þeim (Summerfield og Priest, 

1987; Leitner og Leitner, 2009). Eldri borgarar eiga sjálfir að taka þátt í að 

móta það félagsstarf sem þeir vilja sækja, allt eftir áhuga, getu og eigin 

óskum (Leitner  og Leitner, 2009). Rannsókn sem gerð var í Svíþjóð yfir 34 

ára tímabil rennir stoðum undir það að eldri borgarar leita gjarnan í 

tómstundir sem þeir áttu á fyrri ævistigum en síður í nýjar tómstundir. 

Rannsóknin sýnir að um samfellu er að ræða í tómstundaferli einstaklinga á 

æviskeiði þeirra (Lennartsson og Silverstein, 2001). Þetta er samhljóma því 

sem annarstaðar kemur fram um að helmingur af tómstundum sem eldra 

fólk stundaði í æsku fylgir því áfram á efri ár (Leitner og Leitner, 2009). En 

þegar dregur úr getu einstaklinga til að stunda þær tómstundir sem þeir 

hafa átt, verður að vera nægt framboð til að þeir geti fundið sér aðrar 

tómstundir við sitt hæfi og getu (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur 

Árnason, 2004). 
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2.8 Kenningar um öldrun 

Komið hafa fram kenningar sem tengjast öldrun og eru til þess fallnar að 

skilja betur þær breytingar sem geta orðið hjá fólki við að verða eldri 

borgarar og setjast í helgan stein. Hver og einn einstaklingur er sérstakur og 

býr yfir mismunandi reynslu, þekkingu, hæfni og viðhorfum. Hvernig honum 

reiðir af á efri árum getur ráðist af fjölmörgum þáttum í lífi hans og tilveru. 

Hér verður fjallað um: Hlutverka–athafnakenninguna, Hlédrægnis-

kenninguna, Samfellukenninguna og kenningu Eriks Eriksson um sátt eða 

örvæntingu á efri árum. 

Hlutverka–athafnakenningin: (e. activity theory) heldur því fram að 

aldraðir geti ekki orðið hamingjusamir nema þeir haldi hlutverkum sínum, 

bæði á vinnumarkaði og félagslega. Það sé því nauðsynlegt fyrir þá að finna 

ný hlutverk við starfslok (Kart, 1997). Að öðrum kosti geti þeir tapað lífsgleði 

sinni og lífs vilja og lagst í þunglyndi (Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg H. 

Harðardóttir, 2007). Kenningin leggur áherslu á mikilvægi félagslegra 

tengsla og virkni á efri árum. 

Hlédrægniskenningin: (e.disengagement theory) er ein útbreiddasta 

kenningin er varðar persónuleika aldraðra. Hún byggir á að það sé 

einstaklingnum eðlislægt að draga sig í hlé á efri árum og þurfa ekki lengur 

að axla þá ábyrgð sem fylgir því að vera í starfi. Einstaklingar vilji þá fara að 

slaka á og taka lífinu með ró. Undirstaða kenningarinnar er 

langtímarannsókn sem gerð var á 279 eldri borgurum (70 – 90 ára) á 

árunum 1955 - 1962 (Cumming og Henry, 1961; Jón Björnsson, 1996). 

Samfellukenningin: (e. continuity theory) kom síðar fram en hinar tvær 

og byggist m.a. á þróun persónuleikans, þar sem einstaklingurinn leysir 

ákveðin verkefni á hverju þroskastigi. Það breytist ekki að neinu marki þó 

hann eldist því það er samfella í lífi hans frá vöggu til grafar (Neugarten, 

Grotty og Tobin, 1964). 

Kenning Eriks Erikson um sátt eða örvæntingu á efri árum: Erikson vildi 

meina að á efri árum liti einstaklingurinn yfir farinn veg, þá yrði hann annað 

hvort sáttur með lífshlaup sitt, eða ósáttur og fylltist örvæntingu.  Þá fyndi 

hann fyrir eftirsjá um að hafa ekki gert betur eða misst af tækifærum sem 

hefðu getað auðgað líf hans (Erikson, 1950). 

Kenningarnar sem hér hafa verið nefndar er gott að hafa í huga vegna 

þess að einstaklingarnir eru mismunandi og geta haft mismikla löngun til 

virkni á efri árum. Engu að síður er maðurinn félagsvera og þarf á 

samskiptum og samneyti við aðra einstaklinga að halda (Leitner og Leitner, 

2009; Murray, 2004). 
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2.9 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verðið fjallað um einmanaleika og hann skilgreindur. Þá 

var rætt um tómstundir og þær skilgreindar svo og mikilvægi þeirra. Komið 

var inn á mikilvægi stuðnings sem eldri borgarar geta fengið frá fjölskyldu, 

aðstandendum og í félags- og tómstundastarfi. Einnig var rætt hversu 

mikilvægt það er fyrir þá að hafa trú á eigin getu, og í hverju félagslegt 

heilbrigði getur falist. Drepið var á fjölbreytileika einstaklinga og vali þeirra á 

tómstundum. Loks var talað um eftirfarandi kenningar kenningu Eriks 

Erikson um sátt eða örvæntingu á efri árum, Hlutverka–athafnakenninguna, 

Hlédrægniskenninguna og Samfellukenninguna. 
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3 Rannsóknaraðferð og framkvæmd  

Í þessum kafla er fjallað um megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir, 

vettvangsathuganir og eigindleg rannsóknarviðtöl. Þátttakendur rannsóknar 

eru kynntir, og farið yfir þau mælitæki sem notuð voru í rannsókninni. Þá er 

framkvæmd verksins lýst og sagt frá hvernig þátttakendur voru valdir og 

með hvaða hætti leyfa og samþykkja var aflað. Skýrt er frá hvernig staðið 

var að gagnasöfnun í vettvangsheimsóknum og viðtölum við þátttakendur. 

Fjallað er um úrvinnslu gagna, og hvar leitað var eftir fræðilegu efni. Einnig 

er rætt um trúverðugleika gagnanna, siðfræði í rannsóknum og gæði og 

réttmæti rannsókna. 

3.1 Eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research methods), má rekja 

til fyrirbærafræðilegrar nálgunar. Þær byggja á aðleiðslu, eru túlkandi og 

byggja á lýsandi rannsóknargögnum og veruleika sem er síbreytilegur og 

afstæður. Rannsakendur taka viðtöl við einstaklinga eða fylgjast með þeim 

einum eða í hópi og sækjast eftir því að skilja hvaða merkingu þeir leggja í líf 

sitt, hugsanir, tilfinningar og aðstæður, og reyna svo að sjá það í heildar 

samhengi. Einnig skoða þeir aðstæður og venjulegar athafnir í lífi fólks svo 

og væntingar, viðhorf, þekkingu og gildismat, með það að markmiði að setja 

sig í spor þeirra til að sjá hlutina og skilja frá þeirra sjónarhorni (Silverman, 

2010). Eigindlegar rannsóknaraðferðir taka tillit til og virða félagsleg-, 

menningarleg og trúarleg viðhorf þátttakenda. Í þeim er lögð áhersla á 

trúverðugleika fram yfir áreiðanleika, og að veruleikinn sé eins og hann 

birtist hjá hverjum og einum einstaklingi eða huglægur. Aðferð þessi býr yfir 

ákveðnum sveigjanleika en með notkun hennar er hægt að öðlast meiri og 

dýpri skilning á viðfangsefninu, einnig fær margbreytileikinn að njóta sín 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Gögnin sem fást eru munnlegar og ritaðar 

lýsingar viðmælenda, síðan eru gögnin greind niður í  þemu sem í þeim 

finnast og ákveðin mynstur fundin út frá þeim (Lichtman, 2010). Helstu 

gallar eigindlegra rannsóknaraðferða eru hve mikinn tíma þær taka og að 

ekki er hægt að yfirfæra rannsóknar niðurstöður úr þeim yfir á samfélagið í 

stærra samhengi en nær til sjálfrar rannsóknarinnar Þær eru aftur á móti 

góðar til að greina það einstaka/ sérstaka, sem ekki fær notið sín í 

megindlegum rannsóknaraðferðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Silverman, 
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2010). En megindlegar rannsóknaraðferðir byggja á kenningum um 

vissuhyggju eða í anda pósitífisma, markmið þeirra er að rannsaka 

orsakatengsl og lögmál. Í þeim er litið svo á að raunveruleikinn sé óháður 

einstaklingnum og að hann sé hlutlægur. Einkenni megindlegra rannsókna 

er að komast að niðurstöðum sem byggja á tölfræði og nákvæmum 

mælingum en þær geta verið yfirfæranlegar yfir á stærri einingar (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003; Silverman, 2010). Þar af leiðandi eru þær ekki eins 

sveigjanlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir, og henta síður þegar skoða 

á mannlega upplifun, blæbrigði, umhverfi og tilfinningar (Silverman, 2010). 

3.1.1 Vettvangsathuganir  

Vettvangsathuganir eru til þess fallnar að skoða vettvang og ræða við þá 

sem þar eru,  bæði starfsmenn og þátttakendur. Í þessari rannsóknaraðferð 

er einnig verið að skoða atferli, andrúmsloft, staðarbrag, og það sem liggur í 

loftinu á vettvangi (Kristín Björnsdóttir, 2003, Kvale, 1989). Þá geta 

einstaklingar á vettvangi veitt mikilvægar upplýsingar um starfsemina sem 

þar fer fram og mismunandi sjónarhorn komið fram. Kostur þess að fara á 

vettvang getur einnig verið sú orðræða sem þar verður til á milli manna, 

nýjar hugmyndir og athugasemdir kunna að vakna sem auka á dýpt 

rannsakanda á efninu. Á vettvangi getur verið gott að skoða hvernig 

hópurinn virkar saman, og hvaða viðhorf eru ríkjandi í ákveðnum málefnum 

sem leitað er eftir. Gildismat hóps eða hópa innan vettvangs geta komið 

fram og einnig mismunandi skoðanir einstaklinga innan hans. Eins og 

máltækið segir, betur sjá augu en auga, þá geta komið fram ferskar nýjar 

umræður á vettvangi sem kalla á aðrar hliðar en áður hafa komið fram 

(Lichtman, 2010). Ég ákvað að fara í vettvangsheimsókn til að undirbúa mig 

undir rannsóknarviðtölin sjálf. Á þann hátt gæti ég áttað mig á þeirri 

umræðu sem þar var í gangi, og fengið upplýsingar til að byggja 

viðtalsrammann á sem ég ætlaði að styðjast við í rannsóknarviðtölunum. 

Einnig var ég að leita upplýsinga um eldri borgara sem hugsanlega voru 

einmana, með það í huga að fá þá til að taka þátt í væntanlegri rannsókn 

minni. 

3.1.2 Eigindleg rannsóknarviðtöl 

Í eigindlegum rannsóknarviðtölum er rannsakandinn aðal verkfærið. Þar 

reynir á færni hans, næmni og getu til að ná sambandi við viðmælanda sinn, 

skilja hann og ná fram afslöppuðu andrúmslofti svo hann tjái sig af einlægni. 

En það getur verið auðveldara ef viðmælandinn er á heimavelli auk þess 

sem þá geta fengist dýrmætar upplýsingar sem ekki eru sýnilegar á 
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hlutlausum stað, eins og t.d. aðbúnaður á heimili, persónulegir munir, 

smekkur og fl. (Bogdan og Biklen, 2003). Rannsakandinn verður að vita 

hverju hann sækist eftir og hverju hann vill ná fram eða leitar eftir í viðtali. 

Einnig verður hann að vera meðvitaður um þau óvæntu gögn sem kunna að 

koma fram og bera skynbragð á að nýta sér þau og draga fram. En eigindleg 

viðtöl eru vel til þess fallin að finna og sjá hið sérstæða / einstæða, sem oft 

getur verið falið í mannlegum veruleika og aðstæðum (Silverman, 2010). 

Að taka rannsóknarviðtöl við einstaklinga sem líkur eru á að séu einmana 

gefur rannsakanda tækifæri til að fá upplýsingar frá fyrstu hendi 

milliliðalaust. Til að fá fram sjónarhorn viðmælenda á aðstæðum sínum þarf 

rannsakandinn að koma fram af varfærni, kurteisi og áhuga og leggja eigin 

skoðanir til hliðar og hlusta vel. Mér finnst alltaf góð ábending að minnast 

þess að maður hefur tvö eyru og einn munn, sem sagt að hlusta vel og lesa í 

þær aðstæður sem eru fyrir hendi og kunna að koma fram. Mikilvægt er að 

vera vakandi fyrir því sem viðmælandinn er að segja með orðum og öllu 

tjáningarformi sínu, eins og málrómi og líkamsbeitingu. Rannsakandinn 

getur þannig öðlast gagnlegar upplýsingar um hvaða væntingar 

viðmælendur hafa til efri áranna og hvort þær séu í samræmi við huglægar 

upplifanir þeirra af eigin lífi og tilveru. Einnig er hægt að skoða hvernig þeim 

líður í eigin veruleika og hvort komið sé til móts við væntingar þeirra og þær 

séu öðrum kunnugar (Silverman, 2010). Ég valdi að nota eigindlegar 

rannsóknaraðferðir umfram aðrar aðferðir vegna þess að þær henta vel til 

að ná fram hinu einstaka, sérstaka hjá hverjum og einum þátttakanda. 

3.1.3 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun rannsóknarinnar var með þeim hætti að heimsóttir voru tveir 

vettvangsstaðir þar sem félagsstarf aldraðra fór fram. Rannsakandi dvaldi í 

hálfan dag á hvorum staðnum. Á fyrri staðnum var rætt við tvo starfsmenn 

og sextán þátttakendur, en á þeim seinni var spjallað við fjóra starfsmenn 

og fimmtán þátttakendur. Síðan voru tekin viðtöl við sjö einstaklinga sem 

voru valdir með það í huga að þeir gætu gefið innsýn í líf eldri borgara sem 

væru í litlum félagslegum samskiptum við annað fólk. Sérstaklega var leitað 

að þátttakendum sem líkur bentu til að væru í litlum félagslegum 

samskiptum við annað fólk. Rannsóknarviðtölin voru opin með það að 

markmiði að ná betri tengslum við viðmælendur og gefa þeim kost á að 

koma sínum sjónarhornum til skila. Þó hafði rannsakandi ákveðnar 

spurningar í huga ef þær komu ekki fram í viðtölunum og ef sýnt var að 

umræðurnar færu of langt frá efninu sem rannsóknin sneri að. 
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3.1.4 Á vettvangi I 

Á fyrri vettvangsstaðnum var félagsstarf eldri borgara með starfsemi sína á 

jarðhæð og í kjallara. Þátttakendur í því komu allstaðar frá úr bæjarfélaginu, 

og gátu fegið keypt kaffi og meðlæti þar á kaffitíma fyrir vægt gjald. Þar 

voru samankomnar sextán konur sem sátu á stólum í kringum borð sem var 

raðað í miðju salar, og voru allar að gera handavinnu. Um er ræða fjölnota 

sal, þannig að alltaf þarf að ganga frá öllu föndri og hannyrðum að tímunum 

loknum. Þátttakendur sátu ýmist við að prjóna allskonar hluti eða voru að 

sauma í dúka. Þetta var á einhvern hátt fjölbreyttur hópur með ólíkum 

einstaklingum, einn þátttakandi kom stormandi inn  

Ég er allt of sein, vill ekki missa af mínútu hér ha ha. Missti ég 

af nokkru? Ha ha. 

Það varð almennur hlátur og einhvern veginn slaknaði á andrúmsloftinu, 

sem hafði verið frekar stíft. En þó að allir þátttakendurnir sætu saman í 

hring og ræddu saman, var hægt að sjá að þeir skiptu sér stundum í hópa til 

að ræða einstaka málefni sín á milli, þá pískruðu þeir sín á milli og stungu 

stundum saman nefjum án þess að allir heyrðu hvað þeir voru að ræða. Svo 

sameinuðust þeir í öðrum málefnum sem allir tóku þátt í. Ég sat á meðal 

þátttakenda og spjallaði við þá, en var jafnframt hreyfanleg, rölti á milli 

þeirra og fram í eldhús og spjallaði við starfsfólkið þar. Þarna var mjög bjart, 

og stórir gluggar á tvær hliðar sem sást út um á bílastæðin fyrir framan 

húsið. Í kjallaranum var aðstaða til að spila billjard og til að pútta (þar voru 

fjórir karlkyns þátttakendur), einnig er boðið uppá pílukast, bingó og að 

spila vist á ákveðnum tímum. Ég spurðist fyrir um hvort þátttakendur og 

starfsfólk þekkti eða kannaðist við einhverja eldri borgara sem þeir teldu 

vera einmana. Allir átján einstaklingarnir sem voru þarna töldu sig vita um 

eða þekkja til eldri borgara sem væru einmana. Í framhaldi urðu líflegar 

umræður um málefni einmana eldri borgara og hugsanlegar ástæður þess 

að þeir væru einmana. 

3.1.5 Á vettvangi II 

Önnur vettvangsheimsóknin var í húsnæði sem staðsett er í íbúðakjarna 
fyrir eldri borgara. Þar eru flestar íbúðirnar í einkaeigu en nokkrar í útleigu. 
Þar er hægt er að fá keyptan mat í hádeginu og kaffi og meðlæti á kaffitíma. 
Stjórnandi í félagsstarfinu bauð mig velkomna þegar ég bað um leyfi að fá 
að koma þar inn og spjalla við þátttakendur. Ég sagði þeim frá því hvað ég 
var að gera og voru þeir alveg til í að spjalla við mig. Þeir sem sækja 
tómstundastarfið þarna eru bæði einstaklingar sem búa í húsinu og 
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nágrenni þess, en það koma einnig eldri borgarar sem eru búsettir lengra 
frá. Aðstaðan var þrengri en á fyrri staðnum en að sama skapi hlýlegri 
einkum vegna þess að þarna er föst föndur- og handavinnuaðstaða, og ekki 
þarf að rýma hana fyrir aðra starfsemi eins og á fyrri vettvangsstað. Fyrst 
hitti ég ellefu konur sem allar voru að vinna við  mismunandi handverk. Þær 
voru að  prjóna sjöl, sokka, húfu, peysur, mála kort, hekla sjal, sauma dúk og 
ein var að prjóna ungbarnaföt fyrir Rauða krossinn, það var mjög létt yfir 
þeim. Ég tók sérstaklega eftir hvað þær voru ánægðar með leiðbeinanda 
sinn í handavinnunni, og leituðu mikið til hennar og spjölluðu og ráðfærðu 
sig við hana. Þær voru stöðugt að spá í það sem þær voru með í höndunum 
og hvað þær ættu að gera næst, og hvernig hefði tekist til hjá þeim. 
Andrúmsloftið var mjög létt og glaðlegt, einhvern veginn hlýlegra en á fyrri 
vettvangi sem ég heimsótti. Þegar kom að kaffitímanum hitti ég fjóra 
karlmenn sem voru að spila á spil. Þeir voru glaðlegir og sögðu að þarna 
væri besta kaffi í bænum og mikið af fallegum konum. 

Þegar ég spurði þátttakendur hvort þeir könnuðust við eða teldu sig 
þekkja einhvern eldri borgara sem væri einmana, svaraði ein konan nei fyrir 
allan hópinn. Það kom mér frekar á óvart því á fyrri vettvangi töldu sig allir 
þekkja til þannig aðstæðna. Síðar kom í ljós að ekki voru allir á sama máli og 
hún og töluðu m.a. um að heilsuleysi, veðurfar og hugarfar gætu haft 
hamlandi áhrif og dregið úr getu einstaklinga til að sækja félags- og 
tómstunda starf. 

Á vettvangi punktaði ég hjá mér það sem fram fór svo og athugasemdir, 
en skráði svo niður eins nákvæmlega og ég gat strax að heimsókn lokinni. 

3.2 Mælitæki 

Þar sem rannsakandinn sjálfur er aðal mælitækið í eigindlegum 

rannsóknum, fannst mér mjög mikilvægt að hlusta vel til að geta skilið 

afstöðu og tilfinningar viðmælenda minna. Þannig hafði ég í huga ákveðinn 

spurningaramma sem fléttað var inn í viðtölin eftir þörfum (sjá fylgiskjal 1). 

Spurningaramminn var ekki sýnilegur þátttakendum, heldur einungis fyrir 

rannsakanda til að stýra umræðunni innan ákveðinna marka. Ég reyndi að 

hafa samtölin eðlileg og afslöppuð til að fá viðmælendur til að tjá hug sinn, 

skoðanir, tilfinningar, reynslu og upplifanir á eigin hátt. Þá lagði ég mig fram 

við að leggja til hliðar eigin skoðanir og tilfinningar. Viðtölin voru tekin upp á 

diktafón og síðan spiluð og rituð niður frá orði til orðs. Þau voru þannig sá 

rauði þráður sem notaður var til að ná fram tilfinningum, reynslu, 

skoðunum og röddum viðmælenda til að túlka þeirra veruleika á eigin 

félagslegum samskiptum. Þau voru svo til grundvallar við greiningu 

gagnanna sem aflað var. 



 

32 

3.3 Framkvæmd rannsóknar 

Framkvæmd rannsóknar var með þeim hætti að ég leitaði upplýsinga um 

einstaklinga sem líkur bentu til að væru einmana. Ég ræddi við yfirmenn og 

þátttakendur í félagsmiðstöðvum aldraðra, með því að fara þar í 

vettvangsheimsóknir. Hugmyndin var að ræða við sjö einstaklinga sem væru 

70 ára eða eldri og hefðu hætt að vinna fyrir meira en þremur árum síðan. 

Ástæðan var sú að þá væru einstaklingarnir komnir með reynslu af að vera 

ekki í vinnu og hefðu því ekki lengur félagsskap af félögum sínum í vinnunni. 

Þátttakendur voru allir í sjálfstæðri búsetu með eða án maka, þó gátu þeir 

verið búsettir í þjónustukjörnum aldraðra og fengið aðstoð við daglegar 

athafnir. 

3.3.1 Leyfi og samþykki fyrir rannsókn 

Væntanlegir þátttakendur fengu upphaflega munnlegar upplýsingar um 

markmið og tilgang rannsóknarinnar, annað hvort í símtali eða augliti til 

auglitis. Þeir sem voru jákvæðir um þátttöku fengu í framhaldi sent bréf sem 

innihélt upplýsingar um rannsóknina og tilgang hennar (sjá fylgiskjal 2), auk 

formlegrar beiðni um upplýst samþykki sitt fyrir þátttöku í rannsókninni (sjá 

fylgiskjal 3). Síðan hafði ég samband símleiðis við þá og þeir fengu að 

ákveða hvar viðtalið færi fram og tíma- og dagsetningar voru ákveðnar. Í 

fimm tilfellum voru viðtölin heima hjá viðmælendum og tvö voru á kaffihúsi. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar en vegna þess að gögnin í henni 

eru ekki rekjanleg til þátttakenda þurfti ekki leyfi frá þeim. Einnig var sett 

inn umsókn til Vísindasiðanefndar til að tryggja að allt færi fram eftir settum 

reglum. Þar sem  spurningalistinn sem stuðst var við innihélt ekki spurningar 

um lyf eða nákvæmar heilsufarslýsingar, sá Vísindasiðanefnd ekki ástæðu til 

að skipta sér neitt af þessari rannsókn eða gera athugasemd við hana. Í 

rannsóknargögnum var nöfnum á þátttakendum breytt, svo og sérstökum 

auðkennum þannig að ekki er hægt að rekja rannsóknina til þeirra með 

neinum hætti. 

3.3.2 Þátttakendur fundnir 

Velja þurfti viðmælendur með tilgang rannsóknar að leiðarljósi, eða eldri 

borgara sem væru í litlum félagslegum samskipum við aðra einstaklinga. 

Upphaflega vafðist það töluvert fyrir mér hvernig væri hægt að ná til 

einstaklinga sem væru í litlum félagslegum samskiptum. Einkum vegna þess 

að ekki var hægt að vera viss um að þeir væru í litlum félagslegum 

samskiptum, án þess að ræða við þá. Að lokum ákvað ég að fara á tvo staði 

þar sem félagsstarf aldraðra fer fram. Fyrri staðurinn sem heimsóttur var er 



 

33 

staðsettur í íbúðakjarna fyrir eldri borgara, en einstaklingar sem búa utan 

hans sækja einnig félagsstarfið þar. Seinna félagsstarfið sem heimsótt var er 

staðsett úti í bæ, en aldraðir koma þangað heiman frá sér. Ég fékk leyfi frá 

forstöðufólki til að koma þar og spjalla við starfsfólk og þátttakendur. 

Ástæða þess að ég fór á þessa staði var að ég vildi fá hugmyndir að 

viðmælendum og spurningum til að spyrja þá að í væntanlegum viðtölum.  

Eftir að hafa fengið ábendingar þar um eldri borgara sem viðmælendur 

töldu vera í litlum félagslegum samskiptum setti ég mig í samband við fimm 

einstaklinga, þar af þrjár konur sem tóku vel í að ég tæki við þær viðtal. Við 

ákváðum tíma og staðsetningu og samtölin fóru fram samkvæmt því. Aftur 

á móti hafnaði einn karlmaður viðtali á þeim forsendum að hann hefði ekki 

frá neinu að segja, og tókst mér ekki að fá hann til liðs við mig. Þá reyndi ég 

að fá að ræða við hjón sem ég hafði upplýsingar um að væru talin í litlum 

félagslegum samskiptum. Þegar sóst var eftir viðtali við þau, stóð illa á hjá 

þeim vegna langvarandi veikinda eiginkonunnar. Í símaspjalli sem ég átti við 

mann hennar kom í ljós að það væri fyrst og fremst heilsubrestur konunnar 

sem kom í veg fyrir að þau fari í tómstundir. Hann taldi sér ekki heldur fært 

að fara í félagsstarf vegna þess að hann varð að hugsa um konuna sína og 

fékk takmarkaða utanað komandi hjálp (aðstoð sem hann fékk fólst í þrifum 

og böðun). Hvorugt hjónanna sótti skipulagðar tómstundir. Það sem þau 

gerðu sér til dægrastyttingar var að horfa á sjónvarpið. Þau eiga tvö börn 

sem búsett eru á höfuðborgarsvæðinu, en hann taldi þau hafa „nóg með 

sig“. Því miður hafði ég ekki meira af þeim að segja, en þetta stutta samtal 

gaf þó ákveðnar vísbendingar um félagslegar aðstæður þeirra og tækifæri til 

tómstundaiðkunar. 

Síðar var ég á kaffihúsi að læra og komst þar í samband við tvo 

viðmælendur mína. Ástæða þess að ég lét slag standa og gaf mig á tal við 

þá, var að þau virtust bæði mjög ein og ekki með neinum. Fyrra viðtalið átti 

ég við karlmann hann sat einn og drakk kaffi, hann sagðist vera búinn að 

vera ekkill í ellefu ár og að hann kæmi stundum við á kaffihúsinu þegar hann 

færi í göngutúr. Síðara viðtalið átti ég við konu en hún var að bíða eftir 

vinkonu sinni, sem hún sagðist hitta þarna einu sinni í mánuði. Það var eins 

og flóðbylgja hefði brostið þegar hún byrjaði að tala, hún var nýlega búin að 

missa manninn sinn sem hafði verið sjúklingur um árabil. Í framhaldi 

ákváðum við svo að hittast heima hjá henni. Hún var búin að annast 

manninn sinn í mörg ár, og var alveg að gefast upp á því þegar hann féll frá. 

Tvo síðustu viðmælendur mína komst ég í samband við í gegnum eldri 

borgara sem ég kannast við, þetta voru karlmenn sem báðir búa einir og 

hafa gert það um langan tíma. 
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Þannig að úrtökin sem ég tók voru markmiðsmiðað úrtak (e. purposeful 

sample) en þá eru þátttakendur valdir með ákveðið markmið í huga. Í þessu 

tilfelli voru það einmana eldri borgarar sem átti að finna. Síðan var 

svokallað snjóbolta úrtak notað (e. snowball sample) þá eru þátttakendur 

valdir eftir ráðleggingum annarra einstaklinga sem leitað er til. Eldri 

borgarar sem ég leitaði til bentu mér á einstaklinga sem þeir töldu vera 

einmana (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson). 

3.4 Þátttakendur kynntir 

Þátttakendur í rannsókninni voru sjö eldri borgarar, fjórar konur og þrír 

karlar. Hér á eftir kemur kynning á þeim, það er gert til að auðvalda 

lesendum að fá innsýn í aðstæður, líf og tilveru þeirra. 

Viðmælandi 1. Bragi Valsson er fæddur á Vesturlandi árið 1936, elstur af 

fjórtán systkinum og tók virkan þátt í uppeldi þeirra. Foreldrar hans voru 

kotbændur á jörð sem gaf lítið, það sem kom úr sjó bjargaði afkomu 

fjölskyldunnar. Bragi er meðalmaður á hæð en orðinn mjög hokinn, hár 

hans er hvítt og mikið, fingur hans eru gulir vegna reykinga. Bragi var 

sjómaður en varð að hætta vinnu sextíu og fimm ára vegna giktar. Hann er 

hægur og stirður í hreyfingum og ber þess merki að vera orðinn líkamlega 

hrumur. Bragi býr í eigin íbúð í blokk. Hann á fimm börn og er fráskilinn, 

afkomendurnir hans eru fjölmargir en koma sjaldan í heimsókn. 

Viðmælandi 2. Sigríður Sigurðardóttir er 83 ára, ekkja, á þrjú uppkomin 

börn. Hún er há, grönn og spengileg kona, einhver virðuleikablær yfir því 

hvernig hún ber sig. Málrómurinn er mjúkur og hún talar hægt og virkar 

einhvern veginn mjög yfirveguð. Tvær dætur hennar og fjölskyldur þeirra 

búa að mestu  í Danmörku. En sonur hennar og hans fjölskylda búa á 

höfuðborgarsvæðinu og hún hittir þau að jafnaði tvisvar í viku og fær aðstoð 

við innkaup og útréttingar hjá þeim. Sigríður varð ekkja fyrir átján árum og 

eftir það hefur hún mest verið ein, en áður ferðuðust þau hjónin mikið 

saman. Hún vann í matvælaiðnaði til 67 ára aldurs, og var fegin að geta 

hætt að vinna, vinnan var orðin henni erfið. Sigríði finnst óþægilegt að vera 

upp á aðra komin með ferðir og biður helst ekki um hjálp. Það var henni 

þungt að eiga ekki lengur bíl til umráða og mikil frelsissvipting. 

Viðmælandi 3. Bára Gísladóttur er fædd 1930, hún er lágvaxin grönn, 

fíngerð, örlítið bogin í baki, dökk yfirlitum, hárið er orðið hvítt en 

augnabrúnir og augnaumgjörðin eru dökk og hún er með grágræn augu. 

Hún vildi hitta mig á kaffihúsi, ég bauðst til að sækja hana en hún tók það 

ekki í mál, sagðist þurfa að hreyfa sig og að hún hefði gott af göngutúr. Bára 

ólst upp í sveit, elst fjögurra systkina en vegna þrenginga heimafyrir var hún 
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send í fóstur sex ára gömul á bæ í næsta hrepp. Þar bjó hún við vinnusemi 

og segir að sér hafi liðið vel, að fóstra hennar hafi verið góð við hana og hún 

hafi fengið nóg að borða. Bára lærði snemma hannyrðir af ýmsu tagi heima 

hjá sér og hjálpaði til eins og hún gat bæði úti og inni. Ung sá hún um að 

passa upp á beljurnar og lét sig hafa það þó hún væri skíthrædd við þær. 

Hún giftist sjómanni tuttugu og tveggja ára gömul, þau fluttu á 

höfuðborgarsvæðið og keyptu sér þriggja herbergja íbúð sem hún býr í. 

Bára varð ekkja eftir stutt hjónaband þegar maðurinn hennar drukknaði, 

þeim varð ekki barna auðið né giftist hún aftur. Hún vann fulla vinnu við 

saumaskap til ársins 2007 og fór þá í hálft starf í 2-3 ár. Bára hefði viljað 

vinna lengur en það var ekki í boði þrátt fyrir að hún væri hraust og hafði 

sjaldan verið frá vinnu vegna veikinda, hún hefur t.d. aldrei legið á 

sjúkrahúsi. Bára var frekar stíf og virtist ekki vera afslöppuð (ég held að hún 

sé bara svona, að þetta stafi ekki af viðtalinu, hún er einhvern veginn mjög 

alvarleg og dauft yfir henni og lítil útgeislun). Bára er mikið ein, á enga vini 

eða vinkonur og fær sjaldan heimsóknir ættingja. 

Viðmælandi 4. Arna Guðmundsdóttir er áttræð kona sem ég hitti 

upphaflega á kaffihúsi en síðar heima hjá henni, hún varð ekkja á þessu ári. 

Hún hafði mikla þörf fyrir að tala og lítið þurfti að hvetja hana til þess. Hún 

er lágvaxin, aðeins með mjúkar línur og hnellin kona að sjá, með grásprengt 

krullað stutt hár. Hún kom sér beint að efninu og var ekkert feimin að tala 

við mig. Hún á sex börn og vann alla sína starfsævi í fiski, á milli þess sem 

hún var að eignast og ala upp börnin. Hún býr í lítilli blokk í bæjarfélagi í 

nágrenni höfuðborgarinnar. Íbúðin hennar er hlýleg með mikið af potta 

blómum sem hún virðist nostra við. En meðan á heimsókn minni stóð gekk 

hún um í stofunni þar sem við sátum og handlék plönturnar sínar og gætti 

að þeim af alúð. Hún fékk fáar heimsóknir á meðan maður hennar var 

sjúklingur heima (sem var um árabil), en telur að það breytist núna þegar 

hún er orðin ekkja. Hún hafði miklar áhyggjur af fjármálum sínum og sagðist 

aldrei hafa komið nálægt svoleiðis. 

Viðmælandi 5. Magnús Pálsson er járnsmiður sem fæddur er árið 1940 

og vann mest alla sína starfsæfi í vélsmiðju. Hann á engin börn og hefur 

aldrei gift sig. Magnús er yngstur af fimm systkinum, tvö þeirra búa á 

höfuðborgarsvæðinu ásamt honum. Ein systirin býr í Kanada en einn bróður 

sinn missti hann ungan, hann er ekki í miklum samskiptum við systkini sín. 

Ég hitti Magnús á heimili hans í kjallaraíbúð í fjórbýli í Reykjavík, þar var 

húsbúnaður gamall og slitinn. Sófaáklæðið var þunnt á örmunum og búið að 

leggja teppi á setu flötinn, gólfið bar þess merki að tími væri kominn til að 

þrífa það en parketið á því var slitið. Magnús er feitlaginn meðalmaður á 

hæð með hvítt þunnt hár, hann er glaðlegur og stutt í brosið hjá honum. 
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Hann hætti að vinna sextíu og níu ára vegna þess að það þurfti að rýma fyrir 

yngra fólki og vegna samdráttar í fyrirtækinu þar sem hann vann. Magnús 

fær eina til tvær heimsóknir frá ættingjum á mánuði, hann er ekki í 

sambandi við vini eða kunningja. Magnús langar til vinna við járnsmíði, bæði 

til að gera eitthvað og til að hitta fólk. 

Viðmælandi 6. Anna Ágústsdóttir er fædd 1942 og hætti að vinna á 

skrifstofu fyrir þremur árum. Hún á fjögur börn og hefur verið ekkja síðan 

1980, og fór þá út á vinnumarkaðinn. Ég hitti hana þar sem hún býr í eigin 

húsnæði í íbúðakjarna fyrir eldri borgara. Þar er hægt að fá keyptan mat og 

sækja tómstundastarf, Anna fer stundum í mat í hádeginu en hefur aldrei 

sótt félagsstarfið. Hún segist alltaf vera á leiðinni en það hefur einhvern 

veginn ekki orðið af því ennþá (hún hefur búið þarna í tvö ár). Íbúðin hennar 

er með stórum, björtum gluggum og er á annarri hæð, þar er mjög 

snyrtilegt og fínt. Anna er lítil, nett kona með litað, brúnt hár, hún virðist 

hafa mjög ákveðnar skoðanir og hikar ekki við að láta þær í ljós. Hún hittir 

fáa dags daglega og myndi vilja vera í meiri félagsskap, en veit ekki hvernig 

hún á að bera sig að í því. Hún er alltaf á leiðinni að gera eitthvað í málinu 

en ekkert hefur þokast hjá henni í þá átt enn sem komið er. 

Viðmælandi 7. Sigurður Jónsson er 85 ára, rúmlega meðalmaður á hæð 

og er með grátt hár sem farið er aðeins að þynnast á kollinum, augu hans 

eru ljósgrá og björt. Hann er grannur og farinn að bogna í baki. Sem ungur 

maður var Magnús til sjós en fluttist til Reykjavíkur þegar hann giftist, þau 

hjónin eignuðust tvo syni en misstu dóttur sína af slysförum fyrir tuttugu og 

fimm árum. Hann býr að mestu einn því konan hans er á sjúkrastofnun, 

hann reynir að taka hana heim um helgar og á hátíðum. Magnús fær sjaldan 

heimsóknir og er mikið einn. Hann reynir að heimsækja konu sína daglega 

og finnst það slæmt hlutskipti að þau geti ekki búið saman. Sigurður sagði 

að ekki hafi verið nein önnur lausn í boði fyrir þau. Ekki fékkst þjónusta 

heim til þeirra dags daglega til að létta undir með honum. Þannig að konan 

hans fór á hjúkrunarheimili. 

3.4.1 Viðtölin 

Viðtölin sjálf fóru fram í apríl og maí 2012, fimm þeirra voru tekin á 

heimilum viðmælenda en tvö á kaffihúsi. Viðmælendur fengu að ráða því 

hvar þau færu fram. Rannsakandi hafði ákveðinn spurningaramma í huga í 

viðtölunum, var það gert til að afla sem gleggstra upplýsinga um upplifun 

viðmælenda og reynslu af félagslegum samskiptum þeirra. Viðtölin tóku 

u.þ.b. 50 – 75 mínútur við hvern viðmælanda, en þeim lauk þegar ákveðin 

mettun var komin í þau og atriði í þeim farin að endurtaka sig. 
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Spurningaramminn sem notaður var sneri m.a. að því að skoða þá 

félagslegu aðstöðu sem viðmælendurnir voru í og kanna hug þeirra til 

tómstundaiðkunar (sjá fylgiskal 1). Ég hafði hugmyndir um að fá að ræða við 

aðstandendur viðmælenda minna og fór þess á leit við þrjá fyrstu 

viðmælendurna, en það reyndist mjög viðkvæmt mál fyrir þá. Bæði var það 

vegna þess að þeir vildu ekki að rætt yrði um þeirra aðstæður við þriðja 

aðila og eins vildu þeir ekki blanda ættingjum í sín málefni. Ákvað ég því að 

falla frá þessari hugmynd, af tillitsemi við þátttakendur. 

3.5 Úrvinnsla gagna 

Við gagnagreiningu í eigindlegum rannsóknum er oft notuð svokölluð 

greinandi flokkun, það er gert til að skýra félagsleg fyrirbæri. Til þess eru 

m.a. notuð viðtöl eða vettvangsathuganir eða rituð gögn (Lichtman 2010; 

Silverman 2010). Við gagnagreiningu er mikilvægt að vera nákvæmur og 

nota skipulögð vinnubrögð, t.d. eru eigindleg viðtöl oft hljóðrituð og síðan 

skráð niður frá orði til orðs. Þá fer rannsakandinn yfir gögnin og les þau 

aftur og aftur hlustar vel eftir blæbrigðum í rödd og skráir skipulega hjá sér 

athugasemdir. Rannsakandi reynir að kafa ofan í merkingu viðtalsins með 

því að hlusta vel á samtalið í heild, síðan tekur hann við að búta það niður 

og draga í flokka orð og orðasambönd eða lykil atriði. Síðan finnur 

rannsakandinn ákveðin yfirþemu sem passa yfir hvern flokk fyrir sig sem 

hann hefur fundið, þá flokkar hann viðtalið niður þannig að hver flokkur fer í 

viðeigandi þemu. Á þann hátt geta komið í ljós þættir sem að öðrum kosti 

hefði kannski verið erfitt að greina. Megindlegar rannsóknaraðferðir bjóða 

ekki upp á þennan kost og eru því ekki eins sveigjanlegar og þær 

eingindlegu og taka ekki til hins einstaka/sérstaka í hinum mannlega 

fjölbreytileika (Silverman 2010).  Við úrvinnslu gagnanna kom það vel í ljós 

hversu einmana viðmælendur mínir voru, og snart það mig djúpt. 

3.5.1 Greining og úrvinnsla gagna úr vettvangsheimsóknum 

Úrvinnsla gagna hófst strax í vettvangsheimsóknum þar sem fylgst var með 

þátttakendum og spurningum og umræðum beint að þeim. Þar voru skráðar 

niður athugasemdir og upplifun af vettvangi, með hvaða hætti tjáskiptin 

fóru fram og hvernig upplifun af staðarbrag var. Auk munnlegra frásagna 

þátttakenda í félagsstarfinu var horft eftir líkamstjáningu, raddbeitingu  

raddbrigðum, svipbrigðum, látbragði og framkomu þátttakenda. Áhersla var 

á að hafa umræðurnar opnar til að sjónarmið þátttakenda í félagsstarfinu 

kæmi sem best fram, en skotið var inn spurningum til að halda samtalinu í 

ákveðnum farvegi (Helga Jónsdóttir, 2003; Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  
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Strax að loknum vettvangsheimsóknum var skráð niður eins nákvæmlega 

og hægt var það sem þar hafði farið fram. Þá tók við flokkun og skipulagning 

á gögnunum. Gögnin voru lesin yfir aftur og aftur vel og vandlega, til þess að 

finna út hvort sýnilegur væri í þeim rauður þráður eða mynstur. Ég prentaði 

gögnin út vegna þess að þannig fannst mér ég hafa betri yfirsýn yfir þau 

heldur en í tölvunni, engu að síður færði ég það sem ég var að vinna með 

jöfnum höndum yfir í tölvuskjalið sem var með sama efni. Þá flokkaði ég 

lykilhugtök og orð og gaf hverjum flokki ákveðinn lit, til að auðvelda mér að 

aðskilja þá, notaði mikið spássíurnar til að setja inn mínar athugasemdir og 

til að undirstrika lykil hugtök og orð sem komu fram. Orð og orðasambönd 

voru merkt í mismunandi litum eftir innihaldi og merkingu. Þau voru svo 

tekin og lykluð niður í flokka. Gögnin úr vettvangsheimsóknunum voru 

einnig notuð til þess að fá hugmyndir fyrir umræðuramma til að nota í 

eigindlegu viðtölunum sem framundan voru, og fyrir mig til að öðlast betri 

sýn á félagslega stöðu eldri borgara  (Kristín Björnsdóttir, 2003; Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003). 

Í fyrstu taldi ég greiningu gagnanna vera tiltölulega auðvelda. En þegar 

betur var að gáð og athugasemdir mínar voru komnar þar inn var það ekki 

eins einfalt og ég átti von á í upphafi. Þetta var fyrst og fremst vegna þess 

að ég fann hugsanlegt misræmi á milli þess sem sagt var og þess sem virtist 

vera raunin. Kona í félagsstarfinu og íbúi í húsinu sagði: 

Nei við þekkjum engan sem er einmana, ég dríf bara vinkonur 

mínar með hingað, enginn kemst upp með að loka sig af. 

Þetta passaði ekki alveg því húsvörður  á staðnum tjáði mér að í húsinu 

byggju einstaklingar sem sæktu ekki félagsstarfið, né í annað félagsstarf svo 

hann vissi til. Eins og sést getur þarna verið um ákveðið misræmi að ræða, 

en einungis ef konan í félagsstarfinu þekkti alla íbúa í húsinu. Þá getur líka 

verið að hún hafi með einhverju móti verið að fegra aðstæður fyrir mér. En 

hún var sú sem talaði mest og virtist taka að sér að tjá sig fyrir hina á 

staðnum, alveg óbeðin. Mér tókst þó að ná til fleiri á vettvangi með því að 

setjast nær þeim og fjær þessum sjálfskipaða talsmanni. Þá kom fram að 

sumum fannst þeir kannast við og þekkja til eldri borgara sem væru 

hugsanlega einmana. 

3.5.2 Greining og úrvinnsla gagna úr rannsóknarviðtölum 

Að loknu hverju viðtali fyrir sig tók við afritun, greining og úrvinnsla á 

viðtölum sem voru við eldri borgarana sjö sjötíu ára og eldri. Þau höfðu 

verið hljóðrituð og voru nú skráð niður frá orði til orðs. Að því loknu voru 
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þau lesin ýtarlega yfir mörgum sinnum og fundnar í þeim ákveðnar 

vísbendingar um lykilmeiningar í orðum og orðasamböndum sem þar komu 

fyrir aftur og aftur. Þá var leitað eftir hvort fyndust mynstur eða rauður 

þráður og sem síðan voru flokkuð eftir innihaldi. Hver flokkur fékk sinn lit 

meðan á gagnagreiningu stóð til að auðvelda skipulagningu á flokkun þeirra. 

(Silverman, 2010). Hver flokkur fyrir sig gaf svo ákveðnar vísbendingar að 

lyklun og kóðun gagnanna. Þegar rannsóknarviðtöl eru greind er frásögnin 

sem birtist í þeim grunnur að frásögn á veruleika einstaklingsins sem hana 

segir út frá sínum eigin veruleika og upplifun (Sigurlína Davíðsdóttir 2003). 

Ef frásögnin er greinandi og lýsandi getur komið fram í henni ný saga sem 

fær rannsakandi ber kennsl á. Þess vegna er mikilvægt að rannsakandinn sé 

ávalt vakandi og opinn fyrir því að sagan getur verið breytileg frá því sem 

hún leit upphaflega út fyrir að segja (Kvale, 1997). Mikilvægt er að 

rannsakandinn sé tilbúinn til að meðtaka nýja sögu sem getur komið með 

allt aðra sýn en von var á í upphafi, og getur kallað fram sjónarhorn sem 

vert er að skoða betur og rýna í. Á þann hátt má koma auga á það sérstaka / 

einstaka sem kann að finnast í rannsóknargögnum (Burns og Grove, 1993; 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

3.5.3 Trúverðugleiki gagna  

Í eigindlegum rannsóknum byggir trúverðugleiki gagna á því að túlka rétt 

það sem rannsakandinn sér eða greinir. Stundum getur verið gott að bera 

gögnin undir viðmælendur til að tryggja að þau séu rétt skilin, með þeim 

hætti má tryggja að rétt hafi verið farið með. Þess gefst þó ekki alltaf kostur 

og getur auk þess skapað viðkvæma og siðferðilega fleti sem ekki ætti að 

leggja á viðmælandann (Kvale 1989). Vandvirkni rannsakanda, reynsla og 

meðferð efnis getur gefið ákveðnar vísbendingar um trúverðugleika 

rannsóknar, en rannsakandinn sjálfur er jú aðal verkfærið í eigindlegum 

rannsóknum (Silverman 2010).  Þess ber að gæta að félagslegur veruleiki er 

stöðugt á hreyfingu og breytilegur, hver einstaklingur er sérstakur og sér 

veruleikann á sinn hátt, gildi þess er hans sannleikur (Kvale 1989; Silverman 

2010). Í rannsókninni beitti ég ýtrustu nákvæmni við skráningu gagna. Ég 

leitaðist við að leggja eigin skoðanir og tilfinningar til hliðar eins og hægt 

var, og koma hlutlaus að rannsókninni. Hver og einn viðmælandi fékk þann 

tíma sem hann virtist þurfa til að koma sínum skoðunum og tilfinningum á 

framfæri. Á þann hátt reyndi ég af fremsta megni að tryggja trúverðugleika 

gagnanna. 
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3.5.4 Siðfræðilegir þættir rannsóknar  

Í rannsóknum geta komið fram siðferðileg vandamál og álitamál, mikilvægt 

að hafa það í huga og reyna að fyrirbyggja þau af fremsta megni. Gæta þarf 

að því að ávinningur af rannsókn sé til staðar og ekki má valda 

þátttakendum óþægindum að óþörfu. Rannsakandinn verður að meta með 

hvaða hætti hann kemur fram við viðmælendur sína, og passa að þeir verði 

ekki fyrir óþægindum eða sársauka af völdum samtals eða framkomu hans. 

Þá er mikilvægt að rannsakandi sé nærfærinn og lesi vel í aðstæður og líðan 

viðmælanda síns, gæti varúðar í spurningum sínum og passi að koma ekki 

inn á viðkvæma þætti. Rannsakandi hefur þá siðferðilegu skyldu að veita 

þátttakendum í rannsóknum góðar upplýsingar um rannsóknina. Einnig þarf 

að hafa í huga að engin gögn eru ósnortin af manna völdum og mikilvægt 

fyrir rannsakanda að vera eins hlutlaus og mögulegt er (Silverman 2010). 

Fyrirfram skrifa þátttakendur undir upplýst samþykki sitt fyrir þátttöku í 

rannsókninni og rannsakandi heitir þeim fyllsta trúnaði og að ekki verði með 

neinum hætti hægt að rekja gögnin til þeirra eða þeir hljóti skaða af 

þátttöku í henni (sjá fylgiskjal 3). Í lok viðtalanna voru viðmælendur spurðir 

að því hvort þeim byggi eitthvað í huga sem þeir vildu tala frekar um. Á 

þann hátt vildi ég tryggja að þeir fengju að koma því að sem þeim lá á hjarta 

og væru sáttir í lok samtals um að hafa komið sínu að. Einnig er þetta góð 

aðferð til að draga saman og gefa í skyn að viðtalið sé að komast á lokastig. 

Þá fær þátttakandinn tækifæri til að kúpla sig inn í raunveruleikann á ný og 

hverfa úr heimi frásagnar sinnar (Silverman 2010). Talað er um fjórar 

aðalreglur er varða siðfræði í rannsóknum, þær eru (Sigurður Kristinsson, 

2003). 

Sjálfræðisreglan: þar sem kveðið er á um að virðing skuli borin fyrir 

hverri einstakri manneskju sem býr yfir eigin gildum. Þátttakendur í 

rannsóknum skulu upplýstir um gildi hennar og gefa upplýst og óþvingað 

samþykki sitt fyrir þátttöku í henni, og er frjálst að hætta í henni hvenær 

sem er. 

Skaðleysisreglan: sem segir til um að þátttakendur megi ekki bera skaða 

af þátttöku í rannsókninni. 

Velgjörðareglan: segir til um að rannsakandi hafi skyldu til láta gott af sér 

leiða með rannsókninni og að hún sé til gagns fyrir þátttakendur og 

samfélag. 

Réttlætisreglan: gerir kröfu um að þátttakendum í rannsóknum sé ekki 

mismunað og að sérstakt tillit sé tekið til þeirra sem standa höllum fæti í 

þjóðfélaginu og passað upp á þá (Sigurður Kristinsson 2003). 
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3.5.5 Gæði rannsóknarinnar og réttmæti 

Segja má að réttmæti rannsóknar sé til staðar þegar rannsakandi vandar til 

verka og fer eftir verk- og siðareglum sem notaðar eru í rannsóknum og er 

nákvæmur í vinnu sinni (Silverman 2010). Rannsóknin þarf einnig að 

standast skoðanir og athuganir í fræðasamfélaginu (Kvale 1989). 

3.5.6 Samantekt 

Hér í þessum kafla hefur verið skýrt frá með hvaða hætti framkvæmd 

rannsóknarinnar var og hvernig siðferðilegum þáttum var hagað. Einnig hef 

ég fléttað inn í mínum hugrenningum og upplifunum þar sem við á, en þær 

skráði ég samviskusamlega hjá mér í dagbók allt rannsóknarferlið. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er sagt frá því sem kom fram í vettvangsheimsóknum og 

viðtölunum. Gefin er innsýn í daglegt líf viðmælenda og með hvaða augum 

þeir líta á félagslega stöðu sína, á þann hátt er rannsóknarspurningu svarað. 

Komið er fram með niðurstöður í ljósi reynslu, tilfinninga og upplifunar 

þátttakenda. Vísað er í orðréttar tilvitnanir úr viðtölunum við þá eins og þær 

koma fyrir, það er gert til að styðja og skýra niðurstöðurnar. Beinar 

tilvitnanir eru inndregnar. Við úrvinnslu gagnanna komu fram sameiginlegir 

þættir hjá flestum þátttakendum, þau voru síðan greind niður í fjögur 

eftirfarandi þemu: 

 Félagsleg samskipti  

 Engar skipulagðar tómstundir 

 Viðburðalitlir dagar 

 Helstu hindranir fyrir þátttöku í tómstundum og félagsstarfi 

4.1 Vettvangsheimsóknir 

Í vettvangsheimsóknum í félagsstarf aldraðra komu fram hugmyndir 

þátttakenda um það sem þeir töldu vera ástæður þess að eldri borgarar 

færu ekki í félags- og tómstundastarf og væru einmana og einangraðir. Það 

sem þeir nefndu helst var eftirfarandi: 

 Vill ekki fara ein/n, vantar einhvern til að fara með 

 Neikvætt hugarfar (er leiðinleg/legur) 

 Þunglyndi 

 Er ekki með bíl eða bílfar 

 Vantar frumkvæði til að drífa sig af stað 

 Slæm heilsa / Heyrir illa/ Sér illa 

 Kemst ekki frá veikum maka  

 Of gamall til að vera að flækjast eitthvað 

 Hálka á vetrartíma (og drífa sig ekki aftur í félagsstarfið) 

 Áhugaleysi / Leti 

 Langar ekki, vilja bara slaka á 

 Hafa ekki gaman af því sem boðið er uppá  
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Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu tillögur eða hugmyndir 

um hvernig mætti ná til þeirra sem væru hugsanlega einmana, urðu 

heilmiklar umræður og pælingar. Ein konan sagði: 

Bara sækja þetta lið, ég held að sumum vanti kannski bara far. 

Eftir enn meiri umræðu, var niðurstaðan sú að það þyrfti að kortleggja 

hverjir væru virkir, skrá þá niður og halda vel utanum hverjir sæktu 

félagsstarf aldraðra. Á þann hátt mætti finna út hverjir væru ekki að stunda 

félagsstarf og gætu verið einmana. Hugmyndir komu fram um að bæjarfélög 

sæju um þessa framkvæmd. Allir voru sammála um að mikilvægt væri að ná 

til þeirra sem eru mikið einir. Áður hafði ég spurt forstöðukonu á staðnum 

hvernig mætingin í félagsstarfið hjá þeim væri, hún tjáði mér stolt að 

næstum allir væru virkir. Ég sagðist vera að spá í þá sem ekki kæmu og væru 

trúlega í litlum félagslegum samskiptum. 

Það eru næstum allir hér. 

Þetta var svarið sem ég fékk. Hún fékkst ekki til að ræða um þá sem 

komu ekki í félagsstarfið. Þetta fannst þetta mér mjög athyglisvert. Áherslan 

var á að það væri góð mæting í félagsstarfið og mikil gróska í því, ekki var 

sérstaklega spáð í þá sem ekki komu eða hvaða ástæður kynnu að liggja þar 

að baki. 

4.2 Rannsóknarviðtölin 

Þátttakendur í rannsókninni höfðu mismunandi sögu að segja þegar kom að 

ræða um félagsleg tengsl þeirra við annað fólk. Þeir áttu þeir það 

sameiginlegt að vera í litlum félagslegum samskiptum dags daglega. Allir 

þátttakendur nema einn langaði til að vera í meiri samskiptum og 

félagsskap við aðra einstaklinga en raunin var, þannig skorti þá félagsleg 

samskipti dags daglega og þeir voru einmana. Bára skar sig úr, hún sagðist 

ekki vilja meiri félagsskap en hún hafði. Það skaraðist á við það þegar hún 

sagðist sakna fyrrverandi vinnufélaga sinna.  

Hér á eftir koma brot úr viðtölunum við þátttakendur, það er gert til að 

öðlast megi innsýn inn í tilfinningar, skoðanir og tilveru þeirra. Tilvitnanir 

sem teknar eru orðrétt út þeim eru inn dregnar í texta. 
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4.3 Félagsleg samskipti  

Bragi var einnig mikið einn og hitti ættingja sína sjaldan. Bragi sagði: 

Mér er stundum boðið til þeirra á hátíðum og svoleiðis. 

Sigríður lýsti því að hún væri í ágætis sambandi við son sinn og fjölskyldu 

hans.  

Þau eru mjög hjálpsöm og fara með mér að versla og útrétta 

einu sinni eða tvisvar í viku svona eftir þörfum. 

Hún er mikið ein eftir að maðurinn hennar lést fyrir átján árum, en áður 

fyrr ferðuðust þau víða og voru mikið saman. 

Svo eftir að hann dó þá hef ég ekki haft neitt gaman af því að 

flækjast ein, reyndar hef ég heimsótt dætur mínar til 

Danmerkur en það er allt öðruvísi að vera ein. Ég er nú ekkert 

að kvarta, ég hef  ekkert til að kvarta yfir.... maður á allt. En 

stundum væri kannski gott að vera ekki ein. 

Hún hittir vinkonur sínar síðan í húsmæðraskóla u.þ.b. einu sinni í 

mánuði, og stundum aðra fjölskyldumeðlimi sína þegar þeir koma til 

landsins.  

Arna sem hafði annast um heilsuveilan eiginmann sinn í áraraðir þar til 

hann lést fyrir stuttu sagði svo frá: 

Fólk var ekkert að spá í að maður væri eiginlega alltaf einn, þó 

að karlinn væri heima þá var enginn félagsskapur í honum. Ég 

var alltaf ein þó hann væri þarna. Veistu hann vildi stjórna 

öllu... öllu sem ég gerði og það var ekkert hægt að komst frá. 

Ég  þóttist stundum vera að fara til læknis til að geta hitt 

vinkonu mína. 

Hennar ráð til að fá félagsskap var að fara út af heimilinu. Arna kom 

einnig inn á það að börnin þeirra hafi næstum verið hætt að koma í 

heimsókn en það væri að breytast núna eftir að hún varð ein. 

Magnús sagði frá að hann hefði alla ævi unnið mikið og haft gaman af 

vinnunni sinni. Hann talaði einnig um: 
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Ja maður saknar þess að vera ekki í vinnunni, þar voru allir. Ja 

það er ekkert hægt að vera að trufla þar...... núna þegar maður 

er ekki lengur að vinna. 

Systkinabörn hans heimsækja hann stundum, kannski einu sinni tvisvar í 

mánuði að sögn, á hátíðum er honum boðið í mat til þeirra. 

Anna er mikið ein en fer til skiptis í mat til barnanna sinna um helgar, 

hún fær fáar heimsóknir og útskýrði það á eftirfarandi hátt: 

Það eru allir svo uppteknir já það hafa allir svo mikið að gera.... hafa alveg 

nóg með sig. 

Sigurður sagðist vera ráðalaus og ósáttur vegna þess að þau hjónin fá 

ekki að búa lengur saman. Kona hans er sjúklingur og þarf á umönnun að 

halda sem hann getur ekki veitt henni lengur.  

Það er mjög erfitt að við getum ekki lengur verið saman eða 

búið saman eins og við viljum, ég ræð ekkert lengur við það að 

hugsa um hana einn  

Ekki fékkst þjónusta heim til þeirra dags daglega til að létta undir með 

honum. Hann reynir að heimsækja konuna sína daglega og fjölskyldan 

þeirra kemur einnig þangað í heimsókn. Aftur á móti fær hann sjálfur 

sjaldan heimsóknir og umgengst lítið aðra nema í gegnum heimsóknirnar til 

konu sinnar. Ekki má heldur gleyma að með hækkandi aldri einstaklinga eru 

þeir líklegri til að verða einmana eftir hafa misst maka og vini, og þegar 

heilsan fer að versna (Jylhä, 2004; Perlman, Peplau, 1981). Þá geta þeir 

þurft á sérstökum stuðningi að halda til að sporna við að þeir einangrist og 

verði af félagslegum gæðum.  

Bára var sú eina af þátttakendunum sem sagðist ekki vilja vera í meiri 

samskiptum en hún átti í. Hún fær símhringingar frá ættingjum 1 - 2 í viku 

og enn sjaldnar heimsóknir þeirra. Bára sagði: 

Ég heilsa afgreiðslufólkinu í matvörubúðinni og spjalla við 

nágrannana aðeins svona... þegar ég mæti þeim, það er alveg 

nóg fyrir mig. 

Engu að síður sagðist hún sakna kvennanna sem unnu með henni áður 

fyrr, hún hefði viljað vinna lengur en það var ekki í boði. Hún fór ekki í 

heimsókn á gamla vinnustaðinn og átti engar vinkonur. 
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Nei það er ekkert hægt að vera að trufla vinnandi fólk, ég væri 

bara fyrir þar.... myndi tefja, ef ég væri eitthvað að fara 

þangað. 

Eini reglulegi félagsskapurinn sem hún hefur haft í gegnum árin voru 

konurnar sem unnu með henni, nú þegar hún hefur þær ekki lengur saknar 

hún félagsskapar þeirra. Þó talaði hún um að sér leiddist aldrei, og hafði á 

orði: 

Það er bara leiðinlegu fólki sem leiðist. 

4.4 Tómstundir 

Eins og fram kemur eru þátttakendur í þessari rannsókn einstaklingar sem 

hafa ólíka sýn, langanir, hæfileika og tilfinningar. Þegar tómstundir þeirra 

voru skoðaðar kom í ljós að enginn þeirra sjö einstaklinga sem rætt var við 

voru í skipulögðum tómstundum eða félagsstarfi. 

Bára hafði á orði: 

Ég hef ekki neinn einasta áhuga á svoleiðis, ég les og geri 

hannyrðir hér heima. Það er nóg fyrir mig, það er bara 

tímaeyðsla að vera í svoleiðis. 

Bára lagði áherslu á að þegar hún læsi eða gerði hannyrðir væri það til 

gagns en ekki bara gamans, þó hún hefði gaman af því líka. Og þegar hún 

fylgdist með sjónvarpinu og útvarpinu væri það til að heyra fréttirnar. 

Anna sagðist aftur á móti vilja vera í tómstundum og félagsstarfi: 

Ég er alltaf á leiðinni i tómstundirnar hér í húsinu, það er ekki 

langt að fara. Ég veit ekki af hverju ég dríf mig ekki, ég dunda 

mér bara  eitthvað heima. 

Magnús sagðist ekki gera neitt sérstakt, hann tók svo til orða: 

Ég drep tímann við að leggja kapal. 

Hann hefur aldrei sótt tómstundastarf og leggur kapal sér til dundurs, 

spilastokkurinn hans var mjög máður og slitinn. Hann óskaði sér að geta 

haft aðgang að suðuaðstöðu, til að getað smíðað kertastjaka. Magnús hafði 

gert það þegar hann vann við járnsmíðar áður fyrr, þá notaði hann 

helgarnar til að smíða sér til skemmtunar. Magnús var ekki viss um hvort 
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boðið væri upp á að fá inni einhverstaðar þar sem hægt væri að sjóða. 

Sigurður tók í sama streng hann óskaði þess að hafa aðgang að trillu, til að 

geta farið á grásleppu og rauðmaga í frítíma sínum. En það hafði hann gert 

sér til gamans og til að fá í soðið og á árum áður. Þegar hann var spurður 

um hvaða tómstundir hann ætti sér í dag var svarið: 

Það veit ég nú ekki, ekkert sérstakt svosem, nema heimsækja 

konuna mína. Jú jú ég fer með Tedda bróður í silung á hverju 

sumri, svo horfi ég á sjónvarpið og les líka heilmikið. 

Bragi tók ekki þátt í tómstundastarfi og spáði í hvort gamalt fólk tæki 

almennt þátt í “svoleiðis“ hann sagðist þó vera til í að skoða það, en hann á 

sér engin sérstök áhugamál. 

Sigríður taldi sig ekki hafa áhuga á að taka þátt í tómstundastarfi vegna 

þess að hún hefur ekki gaman af handavinnu. 

Hu... ég hef aldrei verið hannyrðakona og verð það ekki héðan 

af ha. Nei nei ekkert svoleiðis takk fyrir. 

Hún var þó til í að hitta annað fólk oftar t.d. á kaffihúsi eða á 

listaviðburðum. Það vaki athygli mína að hún þekkti ekki þær tómstundir 

eða félagsstarf sem var í boði, en taldi að það væri einungis um hannyrðir 

að ræða. Arna sagðist fara á kaffihús þegar hún gæti og væri að fara að 

skoða hvað hún gæti fundið sér að gera, hún minntist á að hún hefði áhuga 

á blómum. Hún kom með hugmynd að tómstund fyrir sig: 

Það væri gaman að fara á svona námskeið já blómaskreytinga 

námskeið, heldurðu að það sé hægt? 

Á þessum viðtölum má sjá hve áhugi þátttakendanna er fjölbreyttur. 

4.5 Viðburðalitlir dagar 

Það kom fram hjá viðmælendum í rannsókninni að dagarnir voru oft 

viðburðalitlir og lengi að líða hjá þeim. Einn sagði: 

Maður gerir ekkert sérstakt og þá er tíminn lengi að líða.... en 

nú er nóg af honum af honum sem aldrei fyrr. Hvað á maður að 

gera við allan þennan tíma? 
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Þátttakendur virtust ekki hafa neitt sérstakt fyrir stafni og ekkert 

framundan hjá þeim til að hlakka til. Þess vegna voru þeir spurðir að því 

hversu mikilvægt þeir teldu það að vera í reglulegum félagslegum 

samskiptum, og eiga sér tómstundir sem þeim fyndist gaman að stunda. Í 

svörunum sem fengust skar einn viðmælandinn sig úr hópnum hún Bára, en 

henni fannst: 

Fullorðið fólk á ekki að vera að leika sér, það hefur engan 

tilgang og gerir ekkert gagn. 

Aðrir viðmælendur sögðust telja að það skipti miklu máli að vera í 

reglulegum samskiptum og að eiga sér tómstundir. Athyglisvert var að allir 

þátttakendur í rannsókninni að Báru undanskilinni töldu mikilvægt að vera í 

reglulegum tómstundum eða félagsstarfi og hitta aðra einstaklinga. En engu 

að síður var um hvorugt að ræða hjá þeim, þeir voru ekki í tómstundum og 

áttu ekki í reglulegum samskiptum við aðra einstaklinga. 

Magnús sagði svo frá: 

Ég veit nú ekki. ég er nú alltaf á leiðinni í eitthvað félagsstarf. Ja 

hvað hefur eiginlega orðið um tímann hahahah...... já ég er 

alltaf á leiðinni. 

Tíminn hafði liðið hjá honum án þess að hann gerði eitthvað í því að 

skoða það sem var í boði í tómstunda og félagsstarfi  

Önnu langaði í félagsstarf en kom sér ekki að því að fara í það. 

En svo bara líða dagarnir og ekkert sérstakt gerist, ég dríf mig 

ekki af stað. Auðvitað verð ég að fara að gera eitthvað í þessu, 

ég er alltaf að bíða eftir að fá systur mína með mér en hún er 

sjúklingur og ekkert víst að hún komi nokkurn tíman með mér í 

félagsstarfið. 

Arna taldi að hún myndi skoða hvað væri í boði í félagsstarfi aldraðra 

áður en langt um liði. Hún hafði að sögn ekki sótt félagsstarf vegna þess að 

hún hafði hjúkrað veikum eiginmanni sínum um árabil (hann er nú nýlega 

látinn). 

Það má velta því fyrir sér hvers vegna flestir þátttakendur í rannsókninni 

létu dagana og árin líða án þess að leita eftir því að vera í tómstunda eða 

félagsstarfi. Einkum í ljósi þess að þeir töldu það mikilvægt, hvað gæti hafa 

hindrað það? 
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4.6 Helstu hindranir fyrir þátttöku í tómstunda og félagsstarfi 

Þegar rætt var við þátttakendur um hvað kæmi helst í veg fyrir þátttöku 

þeirra í tómstundum og félagsstarfi, komu fram ýmsar ástæður. Sigríður 

sagði: 

það er slæmt að vera upp á aðra komin.... að þurfa biðja um 

aðstoð um alla hluti. 

Hún vildi helst ekki sækjast eftir aðstoð né vera upp á aðra komin. 

Sigríður talaði einnig um að henni fyndist erfitt að taka strætó, sérstaklega á 

veturna þegar færð spillist vegna hálku og snævar.  

Það var högg að vera allt í einu bíllaus, en ég hafði ekki efni á 

að fá mér annan......... Það var eins og fótunum hefði verið 

kippt undan mér, eða hjólunum haha. Maður verðu svo ja eins 

og að.maður hafi misst frelsið.....já það má segja það, tapað 

frelsi. 

Anna vildi vera í meiri félagsskap en vissi ekki hvernig hún ætti að bera 

sig að í því. 

Ég er alltaf á leiðinni að gera eitthvað í þessu, ég hef enga 

einustu hugmynd um hvað er hægt að gera núna. Þetta er 

alltaf að breytast  held ég. Það vantar einhvern sem talar fyrir 

okkur gamla fólkið og hjálpar okkur af stað. 

Hún vildi meina að það væri erfiðast að byrja í tómstundum sérstaklega 

ef viðkomandi þekkti engan til að fara með. Sex viðmælendur af sjö ræddu 

um aðgengi að upplýsingum sem þeir hefðu um félagsstarf eldri borgara. 

Sumir sögðu að þeir hefðu fengið bréf áður en þeir náðu eftirlaunaaldrinum 

frá Félagi eldri borgara, þar sem m.a. var fjallað um starfsemi þeirra. Þær 

upplýsingar voru að mestu gleymdar þegar þeir fóru á eftirlaun, aðrir 

mundu ekki eftir að hafa fengið neinar upplýsingar um tómstunda og 

félagsstarf eldri borgara. Magnús talaði um: 

Ég er farinn að gleyma, það getur vel verið að ég hafi einhvern 

tímann fengið upplýsingar um félagsstarf aldraðra eða 

svoleiðis.  það er enginn að spá í að maður er farinn að gleyma. 
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Hann mundi ekki hvar félagsstarf aldraðra í hans hverfi var. Magnús þáði 

með þökkum að ég teiknaði upp fyrir hann götukort með lýsingum af því 

hvar félagsstarfið var að finna. Bára skar sig úr og hafði engan áhuga á 

tómstunda eða félagsstarfi. 

Sumum viðmælendum fannst vanta almenna fræðslu og upplýsingar um 

það sem tæki við þegar eftirlauna aldurinn hæfist. Áríðandi væri að sú 

fræðsla eða námskeið kæmi tímanlega eins og einn viðmælandinn orðaði 

það, þannig að fólk gæti undirbúið sig vel fyrir efri árinn. En að þau skyllu 

ekki á óundirbúin eftir að síðasta vinnudegi lyki. Þátttakendur töluðu um að 

gott væri að geta gripið sér upplýsingabækling um félagsstarf fyrir aldraða 

eða viðburði  t.d. á næstu heilsugæslustöð. Að þeirra sögn er þar einungis 

að finna bæklinga um neyðarhnappa og sjúkdóma, en ekkert um tómstundir 

eða viðburði á vettvangi frítímans. Eini þátttakandinn sem var með 

nettengda tölvu átti auðveldast með að ná sér í upplýsingar um félagsstarf  

og tómstundaiðju. Aftur á móti hafði hann engan til að fara með og sótti því 

ekki neitt félags- eða tómstundastarf. Öðrum fannst eins og gert væri ráð 

fyrir því að allir væru með tölvur og nettengdir, að það væri ekki tekið 

nægjanlegt tillit til þeirra sem væru án þessa. Þá vissu þeir ekki hvað stóð 

þeim til boða í tómstunda og félagsstarfi og komu sér ekki í að afla sér 

upplýsingar um það. Sumir gátu ekki lengur stundað þær tómstundir sem 

þeir áttu sér áður og fundu sér ekkert í staðinn fyrir þær. Þeim þótti það 

óþægileg tilhugsun að fara einir, ekki með neinn sér til stuðnings. Þá fannst 

sumum langt í tómstunda og félagsstarfið og áttu í erfileikum með að koma 

sér þangað. Yfir vetrartímann hamlaði slæm færð og hálka að þeir færu út 

úr húsi. Viðmælendur mínir kunnu ekki við að biðja um aðstoð og vildu alls 

ekki ónáða vinnandi aðstandendur til þess að aðstoða sig. 

4.7 Það sem skein í gegn í viðtölunum og það sérstaka  

Í öllum viðtölunum kom fram  að viðmælendum sögðust hitta fáa 

einstaklinga dags daglega og allir nema einn sögðust vilja vera í meiri 

félagsskap en þeir eru í dag. Þeim fannst allir vera mjög uppteknir í daglegu 

amstri og vildu ekki trufla þá með því að biðja um aðstoð eða hjálp. Sá 

viðmælandi sem var í mestum samskiptum hitti fjölskyldu sína tvisvar í viku 

og fékk aðstoð við innkaup hjá þeim, en aðrir hittu fjölskyldu eða vini 

sjaldnar allt niður í einu sinni til tvisvar í mánuði. Þá áttu allir þátttakendur í 

rannsókninni það sameiginlegt að eiga sér ekki skipulagðar eða reglulegar 

tómstundir og það sem helst hindraði það, var að þeirra mati að þeir þekktu 

ekki hvað var í boði. Þeir voru heldur ekki vissir um að hafa áhuga á því sem 

var á boðstólum í félagsstarfi eldri borgara, þrátt fyrir að vita ekki hvað var 
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þar á dagskrá. Þá töldu fjórir viðmælendur af sjö sig ekki lengur ráða við þær 

tómstundir sem þeir áttu sér áður fyrr eða langaði að stunda í dag. 

Eins og áður hefur komið fram skar Bára sig úr hvað flest varðaði en hún 

sagðist ekki hafa alist upp við það að fullorðið fólk væri að leika sér, og sá 

ekki tilgang með því. Annar viðmælandi hann Sigurður taldi að konur væru 

miklu duglegri að finna sér áhugamál og félagsskap heldur en karlar, þeir 

væru óframfærnir og klaufskir þegar kæmi að þeim þáttum. Sigurður sagði: 

Ég fer stundum á kaffihús þar sitja karlarnir oft einir og mæna 

út í loftið, en konurnar koma í félagsskap vinkvenna sinna eða 

barna og  barnabarna og hlæja og spjalla saman. Það lítur út 

fyrir að vera miklu skemmtilegra hjá þeim en okkur. Veit ekki 

alveg hvað þetta er með okkur karlana, ég held að við séum svo 

lokaðir og þorum ekki einhvern vegin að stíga fyrsta skrefið. 

Þetta finnast mér áhugaverðar pælingar sem vert getur verið að 

rannsaka frekar, hvort að karlmenn séu frekar einir en konur. 

4.8 Upplifanir, skoðanir og tillögur þátttakenda um úrbætur 

Í samræðum við þátttakendur í rannsókninni komu fram mismunandi 

skoðanir og upplifanir sem þeir höfðu á félagslegri stöðu sinni. Í viðtölunum 

við þá voru þeir spurðir að því hvort þeir væru með hugmyndir um hvernig 

þeir teldu að mætti bæta félagslega stöðu þeirra. Allir þátttakendur að 

Önnu og Báru undanskildum höfðu skoðanir á því og komu með tillögur 

þess efnis. Bragi sagði: 

Ef einhver sem væri sjálfur í félagsstarfi aldraðra myndi koma 

að máli við mig og fara með mér í það myndi ég drífa mig já ég 

er alveg sannfærður um það já. 

Hann átti engin áhugamál og var ekkert að spá í að fara í neinar sérstakar 

tómstundir, heldur aðeins komast út og hitta annað fólk. 

Sigríður var ekkert spennt fyrir að taka þátt í tómstundastarfi því hún 

hafði að sögn ekkert gaman af hannyrðum. Hún þekkti ekki þær tómstundir 

sem standa henni til boða en sagðist munu vilja hitta fólk meira en hún gerir 

í dag og þá á kaffi og á listasýningum. Hún sagðist hafa hugsað þetta aðeins 

en taldi sig ekki geta komið hugmyndum sínum neins staðar á framfæri þar 

sem mark væri tekið á þeim. Sigríður kom með hugmynd um að hafa 

listastrætó fyrir eldri borgara einu sinni til tvisvar í mánuði. 
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Er það nokkuð asnalegt? 

Hann ætti að stoppa á ákveðnum vel auglýstum stöðum og aka svo með 

eldri borgarana á listasýningar víðsvegar um höfuðborgarsvæðið og vera 

með leiðsögn um viðburðina sem heimsóttir væru og jafnvel koma við á 

kaffihúsi. 

Þá væri hægt að kynnast fólki sem hefði gaman af listum og líka 

leikhúsferðum, en ekki bara þeim sem eru í hannyrðum og þess 

háttar. 

Arna var viss um að hún myndi fara að taka þátt í tómstundum þegar 

hún væri farin að jafna sig eftir fráfall eiginmanns síns. Henni fannst að 

tómstundir ættu að vera fríar fyrir eldri borgara, og að það mætti líka bjóða 

upp á ókeypis námskeið fyrir þá. 

Svona námskeið sem hjálpa manni að finna út hvað er hægt að 

gera sér til dundurs eða sem hobby. 

Magnús sagðist fara í félagsstarf ef þar væri hægt að fást við járnsmíði, 

hann hafði þó ekkert athugað hvort hún væri í boði. Hann kom með þá 

uppástungu að hafa járnsmiðju eldri borgara. Þar gætu menn með reynslu 

eins og hann aðstoðað og miðlað þekkingu sinni í járnsmíðinni til annarra 

einstaklinga á öllum aldri, ekki bara eldri borgara. 

Sigurður talaði um að hann væri örugglega í félags- og tómstundastarfi 

ef konan hans væri ekki svona heilsulaus. 

En við það datt ég einhvern veginn út úr öllu.... ég veit ekki af 

hverju ég er ekki farinn að gera eitthvað í því. 

 Sigurði fannst að það ætti vera til staðar aðstoð fyrir einstaklinga til að 

fá „frí“ til að stunda áhugamál sín ef maki þeirra væri sjúklingur. Einnig að 

hjón ættu að fá að vera saman og fá þá aðstoð sem þyrfti til að það gæti 

orðið. 

4.9 Samantekt 

Ákveðin samhljómur var á milli þess sem kom fram í viðtölunum og í 

vettvangsheimsóknunum um það sem taldar voru hugsanlegar ástæður fyrir 

einmanaleika eldri borgara  
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Þátttakendur áttu það sameiginlegt að vera ekki í skipulögðum 

tómstundum og allir nema einn sögðust hitta aðra einstaklinga sjaldnar en 

þeir óskuðu sér. Þá höfðu sumir gefið sér forsendur um það sem þeir töldu 

vera í boði í tómstundastarfi, án þess að þekkja hvaða möguleikar voru til 

staðar á þeim vettvangi fyrir þá. Engu að síður vildu sex viðmælenda vera í 

tómstundastarfi en komu sér ekki af stað í það. Helstu hindranir þess voru 

að þeirra sögn, að þeir færu ekki einir í tómstundastarf og hefðu viljað hafa 

einhvern með sér sem drifi þá af stað. Þá áttu sumir erfitt með samgöngur 

og voru ekki á bíl, öðrum fannst langt að fara í tómstundastarf. Veðurfar 

hafði einnig áhrif en mikil hræðsla virtist vera við að detta í hálku og slæmu 

færi, en enginn viðmælenda notaði eða átti mannbrodda. Þá kom einnig 

fram að þeir sem áttu veika maka, voru eða höfðu verið bundnir yfir þeim 

og gátu þess vegna ekki verið í skipulögðum tómstundum. Allir 

viðmælendur að einum frátöldum sögðu að tómstundir og félagsskapur 

skipti miklu máli í lífi einstaklinga. Engu að síður voru þeir ekki ánægðir með 

félagslega stöðu sína og sóttu ekki tómstundir. Þeir voru í minni félagslegum 

samskiptum en þeir óskuðu sér og voru einmana. 
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Í töflu 1 hér fyrir neðan hefur verið dregið saman það helsta sem fram kom í 
sex viðtölum af sjö og var ákveðinn samhljómur um hjá þátttakendum. 

Tafla 1 Aðalatriðin úr viðtölunum við sex af sjö þátttakendum 

Félagsleg 

samskipti 

Tómstundir Viðburða litlir dagar Hindranir fyrir þátttöku 

Lítil samskipti 

dags daglega 

Engin þátttaka í 

skipulögðu 

félagsstarfi 

Allir svo 

uppteknir 

Vil ekki vera 

fyrir 

Langar í meiri  

samskipti og 

félagsskap 

 

Ég dunda mér 

heima 

Fer stundum á 

kaffihús 

Ekkert sérstakt 

Ég veit nú ekki 

Er gamalt fólk í 

svoleiðis 

Lestur 

Horfi á sjónvarp 

Dagurinn lengi að líða 

Ekkert framundan til að 

hlakka til 

Maður er ekki til neins 

gagns lengur 

Þegar það er svona 

mikill tími veit maður 

ekkert hvað á að gera 

við hann 

Maður gerir ekkert 

sérstakt á daginn tíminn 

bara skríður áfram 

 

Fer ekki ein/n vantar 

einhver með sér 

Framtaksleysi 

Veit ekki hvað  er í boði 

Aðgengi að uppl. um félags- 

og tómstunda starf 

Engin áhugamál 

Sjálfsmynd /hugarfar 

Heilsufar/ gleymir 

Biðja ekki um hjálp 

Samgöngur 

Veðurfar/ hálka 

Ekki allir með nettengdar 

tölvur 

 

Þegar tafla 2 hér að neðan er borin saman við töflu 1 sést hve þátttakandinn 
sem skar sig úr hefur ólík viðhorf til félagslegra samskipta og tómstunda. 

Tafla 2 Viðhorf eins þátttakanda sem skar sig úr 

Félagsleg 

samskipti 

Tómstundir Viðburðalitlir dagar Hindranir fyrir 

þátttöku 

Vill ekki meiri 

samskipti, en 

saknaði þó 

fyrrverandi  

vinnufélaga 

„Fullorðnir eiga ekki 

að leika sér“  

Lítur hvorki á lestur 

né handavinnu sem 

tómstundir 

„Fullorðnir sem líða 

ekki skort eiga að 

vera þakklátir þeim 

leiðist ekki“ 

Hugarfar 

Langar ekki í 

félags eða 

tómstundastarf 

Hefur  að sögn 

ekki áhuga 
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5 Umræða 

Í þessari rannsókn hef ég leitast við að afla gagna og vinna úr þeim af 

nákvæmni og bestu getu. Var það gert til að auka skilning og þekkingu á 

málefnum eldri borgara sem eru mikið einir, og hafa ekki þann félagsskap 

sem þeir óska sér. 

Aðal niðurstöður rannsóknarinnar voru að allir þátttakendur nema einn 

voru í minni félaglegum samskiptum en þeir vildu og voru einmana. Einn 

þátttakandi skar sig úr, sá var í litlum félagslegum samskiptum. Hann óskaði 

að sögn ekki sjálfur eftir meiri félagsskap, en saknaði þó stundum 

fyrrverandi vinnufélaga.  

Fjallað er um samhengi og heildarsýn verkefnisins. Kannaðar eru 

upplifanir, skoðanir og tillögur þátttakenda um úrbætur á slæmri félagslegri 

stöðu og loks er fjallað um notagildi þessarar rannsóknar. 

5.1 Samfélag og orðræða 

Eldri borgar eru sá hópur sem fer hvað mest fjölgandi (67 ára og eldri), og 

mikilvægt að hann hafi að tómstundum að hverfa, þegar frítíminn er meiri 

en oft áður. Staðalímyndir um eldri borgara eru oft á tíðum á þann veg að 

þar séu allir veikir og á hjúkrunarstofnunum, og kostnaðarsamir fyrir 

samfélagið. Veruleikinn er allur annar því einungis 3,4% af þessum hópi eru 

á slíkum stofnunum (Reykjavíkurborg, nóvember 2007 – janúar 2008). 

Einnig er þekkt æskudýrkun í samfélaginu þar sem ímyndin snýst um að 

vera ungur og ferskur og kraftmikill. Þetta samræmist því sem þátttakendur 

í rannsókninni greindu frá, þeim fannst þeir vera fyrir og gera ekkert gagn 

lengur. Þá skorti hlutverk til að gegna og fundu ekki fyrir viðurkenningu í 

sinn garð. Rannsóknir styðja að þeir sem þannig er komið fyrir búi ekki við 

félagslegt heilbrigði eða vellíðan og öryggi sem einstaklingar þurfa til þess 

að upplifa lífsfyllingu (Depp og Jeste, 2006). Þess vegna skiptir svo 

gríðarlega miklu máli fyrir aldraða að eiga sér sess og stað þar sem þeir geta 

verið í félagslegum samskiptum við aðra einstaklinga (Depp og Jeste, 2006); 

(Morgan, 2006). Eins og rannsóknir benda til og kenningar styðja eiga 

einstaklingar sem hafa trú á eigin getu auðveldara með að takast á við 

erfiðar aðstæður og finna sér leið úr þeim (Cockerham, 2000; Bandura, 

2002). Þá eru þeir líklegri til að hafa jákvæðara viðhorf til lífsins og 
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tilverunnar og vera heilsubetri en þeir sem hafa neikvæð viðhorf og ekki trú 

á eigin getu (Cockerham, 2000). 

Umræða um tómstundir aldraðra einskorðast gjarnan við það að rætt sé 

um félagsstarf eldri borgara og starfsemi þess. Þá er gjarnan dregin upp 

mynd af góðri mætingu þar sem allir eru glaðir og áhugasamir. Ekki er að sjá 

að fjallað sé um þá einstaklinga sem ekki sækja félagsstaf aldraðra, né 

heldur hvað kunni að valda því að sumir sæki ekki í félags- og 

tómstundastarf. Ég var minnug þessa þegar ég reyndi spyrja stjórnanda í 

félagsstarfi aldraðra út í þá einstaklinga sem ekki koma í félagsstarfið. Ég 

fékk ekki markvisst svar þrátt fyrir að spurningar um málefnið væru 

endurteknar. Svarið sem fékkst að lokum var á þá leið, að næstum allir 

kæmu í félagsstarfið. 

Segja má að það vanti frekari upplýsingar um þá einstaklinga sem eru í 

litlum félagslegum tengslum og eiga sér ekki tómstundir. Ábótavant er að 

ekki er skipulega hugað að því að ná til þeirra og kynna þeim það félags- og 

tómstundastarf sem stendur til boða, þrátt fyrir að almennt séð virðast vera 

einhverjar hugmyndir um að það sé gott fyrir einstaklinga að vera í 

tómstundum og félagsstarfi við sitt hæfi. Í viðtölum við þátttakendur í 

rannsókninni kom fram að þeir þekktu ekki rétt sinn til tómstunda, né töldu 

sig geta haft áhrif á framboð þess í félagsstarfi aldraðra. Þeir lögðu áherslu á 

að vera ekki fyrir og láta lítið fyrir sér fara. 

Þó var að sjá að þátttakendur í rannsókninni leituðu helst til fjölskyldna 

sinna um aðstoð en ekki til sveitarfélaga eða annarra. Það er í samræmi við 

rannsókn um „Hver veitir eldra fólki aðstoð“ þar sem samsvarandi 

upplýsingar komu fram (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2010). Engu að síður 

gera lög ráð fyrir að sveitafélög sjái um að: 

Tryggja eldri borgurum félagsskap, tómstundaiðju og 

skemmtun. (Lög um málefni aldraðra 1999). 

Þarna verður ekki annað séð en að upplýsingar vanti til eldri borgara, 

aðstandenda og almennings um rétt eldri borgara til að eiga sér tómstundir 

og vera í félagskap annarra einstaklinga. Þeir sem eiga aðstandendur virðast 

vera í betri stöðu til að fá aðstoð heldur en þeir sem ekki eiga slíka að 

(Daatland og Herlofsson, 2004). 

5.2 Samhengi / heildarsýn 

Eins og fram hefur komið benda rannsóknir til þess að þeir sem eiga sér 
uppbyggilegar tómstundir sem þeim líður vel í og hafa gaman af, séu líklegri 
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til að hreyfa sig meira og vera samfélagslega virkari heldur en þeir sem ekki 
eiga sér slíkar tómstundir. Einnig eru þeir að jafnaði heilsubetri og þurfa 
síður á læknisaðstoð að halda en þeir sem eru án tómstunda (Bull, Hoose, 
og Weed, 2003; Cockerham, 2000; Laverack, 2004). Þannig geta þeir verið 
ódýrari fyrir samfélagið auk þess að búa við meiri lífsgæði og vera líklegir til 
að vera hamingjusamari en þeir sem ekki sækja sér tómstundir og eru mikið 
einir. Einstaklingar sem eru félagslega virkir þykja búa yfir meiri 
sjálfsþekkingu og þekkja frekar eigin styrkleika og veikleika heldur en þeir 
sem eru í litlum félagslegum samskiptum (Gilbertson, Bates, MacLaughlin 
og Evert, 2006). Það hlýtur því að vera til mikils að vinna að bjóða upp á 
tómstundir við allra hæfi, og hvetja aldraða til þess að finna sér 
tómstundastarf við sitt hæfi (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 
2004). En þekkt er að markaðssetningu á tómstundum sé beint að yngra 
fólki, en að erfitt geti verið fyrir eldri borgara að hafa heildarsýn yfir 
tómstundir við sitt hæfi (Kotler og Keller, 2006; Leitner og Leitner 2009). 
Rannsóknir gefa til kynna að u.þ.b. helmingur fólks leiti í svipaðar 
tómstundir og þeir hafa stundað áður á ævinni. Breyttar aðstæður geta 
komið í veg fyrir ástundum í þeim (Lennartsson og Silverstein, 2001). Þá 
getur skiptir miklu máli að finna og rækta styrkleika og áhuga hvers og eins. 
Til þess að ná til flestra verður að nota margbreytilegar leiðir og bjóða upp á 
fjölbreytni á vettvangi tómstunda, þar sem einstaklingurinn sjálfur getur 
borið fram óskir og tillögur og stýrt því sem boðið er upp á (Ástríður 
Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). Eftir því sem best verður séð þá 
vantaði hjá viðmælendum í þessari rannsókn að eitthvað hafi verið gert til að 
stuðla að þátttöku þeirra í félags- og tómstundastarfi. Þeir voru ekki vel 
upplýstir um það sem var í boði og virtust ekki vita hvar þeir gætu nálgast 
upplýsingar um það. Almennt vildu þeir ekki vera til trafala og leit út fyrir að 
þeir létu sem minnst fyrir sér fara. Samkvæmt þarfapýramída Maslow þurfa 
einstaklingar m.a. á því að halda að tilheyra hópi, finna til ástar og umhyggju. 
Þeir þurfa einnig að hafa sjálfstraust, njóta viðurkenningar, hafa hlutverk og 
lífsfyllingu (Morgan, 2006). Ef þessir þættir eru til staðar geta þeir búið við 
félagslegt heilbrigði, öryggi og vellíðan (Depp og Jeste, 2006; (Morgan, 2006). 
Ljóst er að flestir þátttakendur í rannsókninni virtust ekki búa við þær 
aðstæður, þeir voru í minni félagslegum samskiptum en þeir óskuðu sér. Einn 
þátttakandi hún Bára sagðist ekki vilja meiri félagsskap, en talaði samt um að 
hún hefði viljað vinna lengur og saknaði vinnufélagana. Þess vegna má ganga 
út frá því að hún hafi viljað einhvern meiri félagsskap en raunin var, án þess 
að gera sér endilega grein fyrir því. Það gæti einnig verið að í vinnunni hafi 
hún auk félagsskapar notið ákveðins öryggis, viðurkenningar og vinsemdar 
sem uppfylltu þörf hennar fyrir umhyggju og að tilheyra hóp (Depp og Jeste, 
2006; (Morgan, 2006). En þar fóru fram mestu félagslegu samskipti hennar í 
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gegnum árin. Þá gæti hún nú haft þörf fyrir að draga sig í hlé og taka því 
rólega á efri árum eins og getur um í Hlédrægniskenningunni (Cumming og 
Henry, 1961; Jón Björnsson, 1996). En Bára var sú eina af viðmælendum í 
rannsókninni sem sagðist aldrei leiðast eða vera einmana. Þátttakendur í 
rannsókninni litu ekki út fyrir að hafa  sérstökum hlutverkum að gegna, og 
virtust hafa fáar ánægjulegar stundir eða viðburði í lífi sínu. Sumir voru í mjög 
litlum samskiptum við fjölskyldur sínar og vini og mætti hugsa sér að þar 
gæti vantað meiri ástúð og umhyggju. Ætla mætti að þeir gætu búið við 
meiri lífsgæði ef þeir byggju við betri félagslegar aðstæður, ættu sér 
tómstundir og hefðu hlutverki að gegna. Hlutverka og athafnakenningin (e. 
activity theory) styður þetta, þar sem segir í henni að aldraðir geti ekki verið 
hamingjusamir nema halda hlutverkum sínum eða hafa hlutverk (Kart, 1997). 
Þess vegna er félagsleg virkni á efri árum mjög mikilvæg. Hún getur styrkt 
einstaklinginn og stuðlað að jákvæðri sjálfsmynd hans og komið í veg fyrir 
einangrun og þunglyndi (Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 
2007). Ekki má þó gleyma þeim einstaklingum sem geta fallið undir 
hlédrægniskenninguna (e. disengagement theory) og vilja draga sig í hlé og 
taka lífinu með ró.  Eins og Sigríði sem fannst hún vera búin að skila sínu til 
samfélagsins og vildi fá að slaka á og njóta lífsins. En þrátt fyrir að 
einstaklingar vilji draga sig í hlé, þá þurfa þeir samkvæmt 
samfellukenningunni (e. continuity theory) að leysa ákveðin verkefni á hverju 
þroskaskeiði lífs síns. 

Það kom berlega í ljós þegar sumir þátttakendur í rannsókninni töluðu um 
að þeim fyndist þeir vera gagnslausir og að þeir hefðu ekkert hlutverk lengur. 
En þroskaskeiðið er samfella sem  varir allt líf manna (Neugarten, Grotty og 
Tobin, 1964). Þannig þurfa þeir að takast á við verkefni eða áskoranir allt sitt 
líf. 

Þegar einstaklingar eldast og komast á eftirlaun er mikilvægt að þeir hafi 
jákvætt viðhorf til áranna framundan og geti nýtt sér eigin styrkleika. Ég tel að 
ef viðmælendur mínir í þessari rannsókn byggju yfir jákvæðara viðhorfi um 
eigin getu, væru þeir betur staddir félagslega og væru duglegri við að leita 
uppi félagsskap og tómstundir við sitt hæfi. Sú skoðun samræmist kenningu 
Bandura um trú á eigin getu (e. self-efficacy), þ.e.a.s. að einstaklingar sem 
hafa trú á eigin getu séu líklegri til að takast á við áskoranir, hlutverk og 
skuldbindingar heldur en þeir sem ekki hafa hana  (Bandura, 1977). Einnig að 
þeir takist frekar á við erfiðleika og séu færari í mannlegum samskiptum 
heldur en þeir sem ekki hafa trú á eigin getu (Bandura, 2002). Ekki er vissa 
fyrir því að allir þátttakendur í rannsókninni hafi verið sáttir við lífshlaup sitt. 
En ef einstaklingar horfa um farinn veg með eftirsjá í huga um það sem hefði 
mátt gera með öðruvísi, geta þeir verið ósáttir og óhamingjusamir (Erikson, 
1950). 



 

61 

5.3 Notagildi rannsóknar 

Rannsakandi telur mikilvægt að fá almenna umræðu um málefnið í von um 

að ráðamenn, eldri borgarar og almenningur geri sér grein fyrir mikilvægi 

félagslegra þátta í lífi einstaklinga. Samkvæmt kenningu Maslow er félagsleg 

þörf einstaklinga nauðsynleg til að þeir þróist áfram, hafi góða sjálfsmynd 

og verði hamingjusamir (Bull, Hoose og Weed, 2003). Á þann hátt má reikna 

með að þeir verði hraustari andlega og líkamlega og líklegri til að vera 

hamingjusamari en þeir sem eru félagslega einangraðir (Leitner og Leitner). 

Þeir eldri borgarar sem eru í mjög takmörkuðum samskiptum við annað fólk 

verða af ákveðnum lífsgæðum sem felast í mannlegum samskiptum. Það 

hlýtur að teljast til samfélagslegrar ábyrgðar að tryggja að eldri borgarar séu 

ekki einmana. Eldri borgarar eru misjafnir og þar af leiðandi ekki endilega 

gott að ná til þeirra allra á sama hátt (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur 

Árnason, 2004). Mikilsvert er að stuðla að sjálfsögðum mannréttindum 

þeirra með það í huga að auka lífsgæði og lífshamingju þeirra.  

5.4 Að lokum  

Umræða um aldur og tómstundir er einkar mikilvæg í ljósi þess að 

samfélögin eru að eldast og háum aldri fylgir oftast aukinn frítími. 

Rannsóknir sýna að sterk tengsl eru á milli tómstunda og lífsgleði síðar á 

ævinni (Leitner og Leitner 2009; Osgood, 1987). Áskorunin er sú að tryggja 

þátttöku eldra fólks í tómstundastarfi sem hentar hverjum og einum. En svo 

er að sjá að tómstundir fyrir aldraða feli oft á tíðum í sér kyrrsetu og jafnvel 

einveru. En rannsóknir sýna að þær tómstundir sem innihalda hreyfingu og 

félagsskap skila oft bestum árangri. Tómstundir kunna að vera lykillinn að 

ánægjulegu ævikvöldi og geta aukið lífsgæði einstaklinga verulega. Jákvætt 

viðhorf, skipulag og undirbúningur að tómstundum á efri árum getur 

hjálpað einstaklingum að fá sem mest út úr því æviskeiði (Leitner og Leitner 

2009). Þá þurfa eldri borgarar að hafa rými til athafna og geta notfært sér 

það, en einnig þurfa þeir að hafa löngun og vilja til að nota sér eigin færni til 

virkni. Rétt er að gera þá kröfu að lög sem í gildi eru um málefni aldraðra 

séu virt og gæti að mannréttindum þeirra (lög nr. 125 frá 31. desember 

1999). Mikilvægt er að lögin tryggi ekki aðeins velferð þeirra og þjónustu 

heldur séu einnig gerð til að standa vörð um mannréttindi þeirra og 

sjálfræði (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason 2004). Félagsleg og 

andleg velferð einstaklingsins getur verið í húfi ef einstaklingur hefur ekki 

rými til félagslegra athafna. Lög sem kveða á um rými til athafna 

einstaklinga nýtast ekki eldri borgurum ef þeir þekkja ekki þau úrræði sem 

eru í boði fyrir þá þegar kemur að félagslegum samskiptum virkni og 
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tómstundum. Þörfin til að leika og skapa er nauðsynleg fyrir menn. Allir 

þurfa að fá tækifæri til að stunda þær tómstundir sem þá langar, til þess að 

vaxa og dafna. Það eru sjálfsögð mannréttindi, en til þess að það geti orðið 

þarf þekkingu, viðhorfsbreytingu og skilning í samfélaginu (Leitner og 

Leitner 2009). Eins og fram hefur komið sýna rannsóknir að einstaklingar 

sem eiga sér tómstundir sem þeir hafa gaman af og eru í reglulegum 

samskiptum við annað fólk eru líklegir til að vera hamingjusamari heldur en 

þeir sem eru án þessa, þeir hreyfa sig meira og eru að jafnaði 

heilsuhraustari og virkari. Eldri borgarar sem eru án tómstunda eru líklegri 

en aðrir til að einangrast, verða einmana, þunglyndir og óhamingjusamir 

(Leitner og Leitner, 2009). Af þessu má ráða að það sé þjóðfélagslega 

hagkvæmt að eldri borgarar eigi sér tómstundir, og að þeir sem ekki eiga sér 

tómstundir hafi þar af leiðandi skert lífsgæði miðað við þá sem stunda 

reglulega tómstundir. Þannig eru virkir einstaklingar heilsuhraustari og 

hamingjusamari og þurfa á minni þjónustu að halda frá heilbrigðiskerfinu og 

kosta þar af leiðandi samfélagið minna en þeir sem þurfa á meiri þjónustu 

að halda (Depp og Jeste, 2006; Leitner og Leitner, 2009). 

Góðar áminningar til eldri borgara sem annarra: 

Minntu þig reglulega á að tómstundir veita þér vellíðan, settu þær því í 

forgang. 

 Hvað sem á dynur ekki láta tómstundir þínar mæta afgangi. 

 Ef tómstundir eru vanræktar um tíma geta þær tapast og  erfitt verið 
að vinna þær aftur síðar. 

 Tómstundir eru lærdómur fyrir allt æviskeiðið,  hafðu jákvætt viðhorf 
og vertu opinn fyrir nýjungum  

 Vertu sveigjanlegur og opinn, á þann hátt ertu betur undir það búin 
að takast á við þær breytingar og mikilsverða atburði sem kunna að 
verða í lífi þínu (Leitner og Leitner 2009). 

Eldri borgarar eiga rétt til frelsis sem felst í því að búa yfir þekkingu sem 

gerir þeim kleift að velja sér lífsstíl og tómstundir sem veitir þeim mest 

lífsgæði. Í töflu 3 hér að neðan eru þættir sem telja má samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar að geti bætt félagslega stöðu 

þátttakanda og fólks sem er í svipaðri aðstöðu og þeir. 
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Tafla 3 Þættir sem geta bætt félagslega stöðu eldri borgara 

Aðgengi og fræðsla Sjálfstraust Tómstundir Það sem hjálpar 

Aðgengilegar 

upplýsingar um það 

sem er í boði í 

frítímanum 

Eldri borgarar geti 

komið óskum 

sínum  auðveldlega 

á framfæri  

Fræðsla réttindi og 

fl. til að m.a. hamla 

gegn einangrun 

fólks 

Fræðsla um efri 

árin 

Mikilvægt að 

einstaklingar hafi 

trú á sjálfum sér 

og eigin getu 

Sjálfsstyrkingar 

námskeið 

Aldrei of gamall 

fyrir leik 

Efla þá styrkleika 

sem eru fyrir 

hendi 

Framboð fari 

eftir eftirspurn 

Eldriborgarar 

hvattir til að 

prófa nýjungar 

Efla áhugamál, 

engin áhugamál 

asnaleg 

 

Jákvætt hugarfar 

Skipulagt tómstunda- 

og félags starf 

Jákvæðar væntingar til 

efri áranna  

Sjálfshjálp og 

meðvitund um eigin 

styrkleika  

 

 

Ef stuðla á að þátttöku eldri borgara í félags- og tómstundastarfi er 

mikilvægt að þeir þekki hvað er í boði fyrir þá og geti nálgast upplýsingar 

um það á einfaldan og þægilegan hátt. Auk þess þurfa þeir vettvang þar 

sem þeir geta komið tillögum, óskum og skoðunum sínum á framfæri.  

Þó að lagabókstafurinn kveði á um að sveitarfélögum beri að sjá til þess 

að eldri borgarar í þeirra umdæmi hafi tómstundaiðju, félagsskap, 

skemmtun og hreyfingu við sitt hæfi, vantar að útlista með hvaða hætti eða 

hvernig framkvæmdin eigi að vera. Samkvæmt niðurstöðum í þessari 

rannsókn má segja að tómstundaiðkun eldri borgara sé lýðheilsulega og 

þjóðfélagslega mikilvæg á marga vegu og því nauðsynlegt að stuðla að 

henni. Þegar rýnt er í hver stór hluti af ævi fólks inniheldur frítíma, er með 

ólíkindum að það sé ekki menntað sérstaklega fyrir hann (Weiskopf, 1982). 

Fagfólk eins og tómstunda og félagsmálafræðingar hafa sérstaka þekkingu 

til að sjá um slíka fræðslu. 
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Fylgiskjöl 

1) Fylgiskjal 

Dæmi um spurningar sem rannsakandi hafði í huga í samtölum 

 Hvenær hætti viðkomandi að vinna? 

 Hver var tilfinningin að hætta að vinna? 

 Hafðir þú undirbúið starfslokin á einhvern hátt? 

 Fannst þér þú vera tilbúin undir vinnulokin? 

 Fjölskylda? 

 Hvað gerirðu þér til dægrastyttingar? 

 Hvað gerirðu þér til skemmtunar? 

 Hvaða áhugamál / tómstundir áttu nú og áður? 

 Í hversu miklum samskiptum finnst þér þú vera við aðra einstaklinga? 

 • Myndir þú vilja haga þeim með öðrum hætti og þá hvernig? 

 Áttu þér draum eða takmark um að gera eitthvað sérstakt? 

 Hvaða þættir finnst þér vega þyngst í þá átt að gera efri árin 
ánægjuleg? 

 Hvaða leiðir þekkir þú sem geta verið til úrbóta og aukið félagsleg 
samskipti þín? 

 Hversu mikilvægt telur þú að vera í reglulegum félagslegum 
samskiptum og eiga þér tómstundir sem þér finnst gaman að vera í? 

 Aldur? 

 Hjúskaparstaða? 

 Almennt heilsufar? Gott – í lagi – sæmilegt – lélegt 

 (Lichtman, 2010). 
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2) Fylgiskjal 

Væntanlegir þátttakendur í rannsókninni fengu eftirfarandi upplýsingabréf 

um rannsóknina, sem þeir undirrituðu og héldu einnig sjálfir eintaki. 

Sæl og blessuð / Sæll og blessaður 

Ég heiti Helga Þórunn Sigurðardóttir, tilgangur þessa bréfs er að óska eftir 

þátttöku þinni í rannsókn sem ég er að vinna að, hún snýr að því að skoða 

upplifun eldri borgara á félagslegum samskiptum sínum, eru þau næg eða 

vantar uppá þau. 

Rannsóknin er lokaverkefni mitt í M.Ed. námi í tómstunda og 

félagsmálafræði við Háskóla Íslands og er unnin undir leiðsögn Sigurlínu 

Davíðsdóttur. Rannsóknin nefnist Upplifun eldri borgara á félagslegum  

samskiptum.  Markmið hennar er að auka þekkingu og skilning á upplifun og 

reynslu eldri borgara á félagslegnum samskiptum sínum. 

Niðurstöðurnar geta stuðlað að því að bæta félagsstöðu eldri borgara og 

vakið athygli á henni. Einnig kunna þær að opna umræðuna um mikilvægi 

þess að eldri borgarar séu í reglulegum félagslegum samskiptum og eigi sér 

tómstundir sem þeir velja sér eftir áhuga og getu. 

Þátttaka þín felur í sér að ég mun taka eitt viðtal við þig sem tekur um 

það bil 50 – 65 mínútur. Staðsetning viðtals fer eftir samkomulagi okkar á 

milli, t.d. heima hjá þér eða á kaffihúsi. Ég mun hafa samband við þig 

símleiðis eftir 2 – 3 daga til að kanna hug þinn um þátttöku. 

Ef vakna hjá mér spurningar eftir það mun ég fá að hafa samband við þig 

aftur, til að fá þeim svarað. Eins getur þú haft samband við mig ef 

spurningar vakna hjá þér. 

Ábyrgðarmaður rannsóknar er Sigurlína Davíðsdóttir prófessor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sími 5254517, tölvupóstfang 

lindav@hi.is 

Símanúmer mitt er 5551215 og 8944815 tölvupóstfang hths8@hi.is, ef 

þú vilt fá frekari upplýsingar. 

 

Bestu þakkir Helga Þórunn Sigurðardóttir 
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3) Fylgiskjal 

Upplýst samþykki 

Þá undirrituðu þátttakendur eftirfarandi upplýst samþykki sitt: 

Um þátttöku í rannsókninni Upplifun eldri borgara á félagslegum 

samskiptum  

Ég undirrit-uð /aður staðfesti hér mé að ég hef lesið upplýsingabréf 

varðandi rannsókn um upplifun eldri borgara á félagslegum samskiptum 

sínum, og samþykki þátttöku mína í henni. Mér er ljóst að ég hef rétt til að 

hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er. Rannsakendur heita því að 

gæta fyllsta trúnaðar og nafnleyndar í því sem fer okkar á milli. Ekki verður 

hægt að rekja gögnin til mín og ég mun ekki bera skaða af þátttöku í henni. 

 

 

Dags.____________________________________________ 

 

Samþykki þátttakanda____________________________________ 

 

Rannsakandi______________________________________________ 

 

Rannsakandi _____________________________________________ 
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4) Fylgiskjal 

Leyfi – upplýsingar og upplýst samþykki 

Ég sótti um leyfi fyrir þessari rannsókn til Persónuverndar en lögfræðingur 

þeirra sagði hana ekki innan þeirra lögsögu, vegna þess að gögn og 

upplýsingar í henni eru ekki rekjanleg til einstaklinganna sem tóku þátt í 

henni. Engi að síður skráðu þeir rannsóknina hjá sér og sendu mér 

staðfestingabréf þess efnis, tilkynningin fékk númerið S5724/2012. 

 

5) Fylgiskjal 

Sótt um leyfi til Vísindasiðanefndar, þar lagði ég inn formlega umsókn eftir 

símtöl og tölvupóstsamband við starfsmann þar. Umsóknin var mjög ýtarleg 

og með henni fylgdi rannsóknaráætlun og  starfs- og menntaferill 

leiðbeinanda míns Sigurlínu Davíðsdóttur. Þegar til kom þurfti ekki leyfi frá 

Vísindasiðanefnd vegna þess að ég breytti einni spurningunni sem ég ætlaði 

að spyrja þátttakendur að. Upphaflega átti hún að vera eftirfarandi: hvernig 

er heilsufar þitt? En eftir umhugsun breytti ég henni í: Hvernig er almennt 

heilsufar þitt? gott – í lagi – sæmilegt – lélegt. 

 Með þessari breytingu voru upplýsingarnar sem ég var að afla innan þeirra 

marka að ekki þurfti leyfisveitingu frá Vísindasiðanefnd. 

 

 


