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ÁGRIP 

 Starfslok eru ein stærsta breytingin í lífi fólks og krefjast þau endurskipulagningar á lífi 

viðkomandi. Breytingarnar sem sjómenn ganga í gegnum við starflok eru oft meiri en hjá öðrum 

vegna eðlis vinnu þeirra. Þeir dvelja löngum stundum fjarri fjölskyldu sinni og hafa síður 

möguleika á að sinna heimilislífi, tómstundaiðju og félagslífi. Sjómenn eiga í raun tvö heimili, 

eitt í landi og annað á sjó, þar sem þeir eru í nánu samneyti við skipsfélaga sína, oft vikum saman 

og má segja að þeir séu í raun að yfirgefa það heimili við starfslok. Við 60 ára aldur eiga sjómenn 

kost á því að fara á eftirlaun þar sem vinna þeirra er erfið og slítandi. Þótt sjómennskan hafi verið 

einn af megin atvinnuvegum Íslendinga hefur starfslokaferli sjómanna lítið verið rannsakað. Með 

þekkingu um hvernig starfslokaferli sjómanna er háttað má e.t.v. auka undirbúning þeirra til að 

auðvelda þeim að aðlagast breytingunum. Tilgangur þessarar rannsóknar var að afla upplýsinga 

um starf íslenskra sjómanna, starfalokaferli þeirra og þær breytingar sem verða á þátttöku þeirra 

eftir að störfum á sjó lýkur. Eftirfarandi rannsóknarspurningar leiddu rannsóknina: (1) Hvernig er 

starfi íslenskra sjómanna háttað? (2) Hvernig er fyrirkomulag starfslokaferlis íslenskra sjómanna? 

(3) Hvaða breytingar verða á þátttöku sjómanna í heimilislífi, tómstundaiðju og félagslífi eftir að 

þeir hætta störfum á sjó? 

Svarendur rannsóknarinnar voru 37 fyrrum sjómenn á aldrinum 60 til 82 ára. Þeir voru 

valdir með tveimur úrtaksgerðum, slembiúrtaki og hentugleikaúrtaki, og var spurningalisti lagður 

fyrir þá símleiðis. Við úrvinnslu gagna var tölfræðiforritið Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS, 17. útgáfa) notað og voru niðurstöðurnar settar fram með lýsandi tölfræði. 

Helstu niðurstöður voru birtar á myndrænan hátt eða í tíðnitöflum. Svarendur störfuðu mislengi á 

sjó eða að jafnaði 44 ár. Áhugi á sjómennskunni var algengasta ástæða þess að þeir hófu störf á 

sjó. Stærstur hluti sjómannanna gegndi hlutverki skipstjóra lengst af. Rúmur helmingur svarenda 

líkaði sjómennskan mjög vel en það sem sjómönnunum líkaði best við sjómennskuna voru launin 



iii 

 

en síst fjarveran frá fjölskyldunni. Mislangur tími var liðin frá starflokum svarenda og voru flestir 

þeirra sáttir við starfslok sín þrátt fyrir lítinn undirbúning. Þátttaka þeirra í viðfangsefnum innan 

heimilisins jókst til muna eftir starfslok en ekki er sömu sögu að segja um þátttöku í 

tómstundaiðju og félagslífi. 

Lykilhugtök: starfslokaferli, sjómenn, heimilislíf, félagslíf, tómstundaiðja.  
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ABSTRACT 

Icelandic fishermen´s retirement process 

The transition to retirement is one of the most challenging aspects of aging for many older 

adults and demands the person to reorganize their own life. The transition is also enormous for 

Icelandic fishermen, since they spend long periods away from home and have less possibilities to 

take part in family life, leisure activities and social life. Actually, fishermen live two lives, one at 

home and the other at sea in close proximity with their shipmates and often under harsh 

conditions. Icelandic fishermen can choose retirement when reaching the age of 60 years. The 

reason behind this has to do with the physically demanding nature of their work. Despite the fact 

that fishery is the main industry in Iceland, only one Icelandic study have focused on fishermen 

´s retirement process. The aim of this study was to explore fishermen´s retirement processes, its 

antecedents and adjustment. Three research questions were posed: (1) how is the fisherman´s 

work characterized? (2) how is the Icelandic fishermen’s retirement process arranged? (3) what 

changes took place in the areas of family life, leisure activities and social life following the 

fishermen´s retirement? 

To answer these questions quantitative methods were utilized, where data was gathered 

using telephone survey. Respondents were chosen through two types of samples, random and 

convenience. They were 37 retired fishermen between the ages of 60 and 82 years old. The data 

was analyzed using the computer software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, 17. 

edition) and descriptive statistics was used to describe the results in pictorial and statistical data 

formats. The results revealed that a significant number were in the position of ship´s captain most 

of their seamanship. The mean career length was 44 years and the main reason for choosing this 

profession was interest in a fisherman´s life. More than half of the respondents liked working at 

sea and what they liked the most was the good salary. Being away from family was cited as the 
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worst aspect of a fisherman´s life. Eleven years was the average time that the respondents had 

been retired from sea. Most were satisfied with the retirement process even though they had little 

preparation for it. The respondents found their activities within the family sphere increased 

significantly after they retired, although, contrary to expectations, such as participation in leisure 

and social activities, increased to an insignificant degree. 

Keywords: fishermen, retirement process, social life, leisure activity.  
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KAFLI I 

INNGANGUR 

Starfslok eru ein af stærstu breytingunum sem verða á lífi fólks. Þegar hlutverk sem 

skipað hefur stóran sess á lífsleiðinni og tekið mikinn hluta af lífi fólks er yfirgefið á sér stað 

umbreyting sem getur haft víðtæk áhrif á sjálfsmynd, lífsneista, virkni, heilsu og vellíðan 

einstaklinga (Jonsson, Josephsson og Kielhofner, 2001; Kielhofner, 2008). Mikilvægt er að fólk 

undirbúi sig fyrir starfslokin hvort sem það snýr að fjármálum, breytingu á hlutverkum eða 

viðfangsefnum (Pepin og Deutscher, 2011; Taylor-Cater og Cook, 1997). 

Á Íslandi senda lífeyrissjóðirnir reglulega yfirlit yfir stöðu lífeyrismála til þeirra sem 

greiða í lífeyrissjóð (Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 

129/1997). Auk þess bjóða fyrirtæki og/eða stéttarfélög upp á skipulögð starfslokanámskeið 

(Jóna Valgerður Kristjánsdóttir, 2013). Þeir sem kjósa að hætta störfum á eigin forsendum eru 

mun sáttari en þeir sem neyðast til að hætta. Því skiptir aðdragandi og aðstæður starfslokanna 

máli fyrir sátt og vellíðan að þeim loknum (Pepin og Deutshers, 2011). Íslenskir iðjuþjálfar hafa 

lítið sem ekkert komið að undirbúningi starfsloka (Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir og Eygló 

Daníelsdóttir, 2011). 

Starf sjómanna er frábrugðið öðrum störfum m.a. vegna þess að sjómaðurinn yfirgefur, í 

flestum tilfellum, ekki vinnustað sinn eftir að vakt lýkur (Sonja Sif Jóhannsdóttir, 2008). Hann er 

oft fjarri fjölskyldu sinni í langa tíma og getur hann jafnvel verið í burtu í margar vikur 

(Matheson o.fl., 2005). Lengd veiðiferða og landlega fer eftir gerðum skipa og þeim veiðum sem 

sjómennirnir stunda (Grétar Rögnvarsson munnleg heimild, 12. mars 2014). Fjölskyldur 

sjómanna og sjómennirnir sjálfir þurfa sífellt að laga sig að því vinnufyrirkomulagi sem 

sjómannslífið er. Margir sjómenn taka ekki þátt í uppeldi barna sinna, heimilislífinu og 

tómstundaiðju vegna þessa (Ólafur Þór Ragnarsson, 1987). Enda er oft haft á orði að sjómaður 
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lifi tvöföldu lífi, annað á sjó og hitt í landi (Jón Helgason, 2012; Lovísa Ólafsdóttir, 2004). Í 

hugum Íslendinga eru sjómenn hetjur hafsins, hraustir, dugandi og mótast sjálfsmynd þeirra af 

því samfélagi sem þeir lifa í og þeirri umræðu sem þar fram fer (Ingólfur Ingvarsson og Samúel 

Ingi Þórisson, 2006). 

Starfslok á Íslandi hafi lítið verið rannsökuð nema af háskólanemendum í lokaverkefnum 

sínum (Daðey Arnborg Sigþórsdóttir, Marzenna Katarzyna Cybulska og Tinna Hrönn 

Smáradóttir, 2007; Eva Birgisdóttir og Sólveig Eyfeld, 2013; Ingibjörg R. Guðlaugsdóttir, 2009; 

Sigríður Hjálmarsdóttir, 2013) og nær eitt þeirra til starfsloka íslenskra sjómanna (María 

Kristbjörg Ásmundsdóttir og Rannveig Júlíusdóttir, 2011). Með vitneskju um hvernig 

starfslokaferli sjómanna er háttað má auka undirbúning þeirra ef þörf er á og auðvelda þeim að 

takast á við breytingarnar. Tilgangur þessarar rannsóknar er að afla vitneskju um starf íslenskra 

sjómanna, starfslokaferli þeirra og þá breytingu sem verður á þátttöku eftir að störfum á sjó lýkur. 

Rannsóknarspurningarnar sem munu leiða rannsóknina eru eftirfarandi: 

1. Hvernig er starfi íslenskra sjómanna háttað? 

2. Hvernig er fyrirkomulag starfslokaferlis íslenskra sjómanna? 

3. Hvaða breytingar verða á þátttöku sjómanna í heimilislífi, tómstundaiðju og félagslífi 

eftir að þeir hætta störfum á sjó? 

Spurningunum verður svarað með megindlegri rannsóknaraðferð þar sem spurningalisti verður 

lagður fyrir sjómenn símleiðis. 

Takmarkanir þessarar rannsóknar eru helst þær að spurningalistinn er unnin af 

rannsakendum sjálfum og má vera að einhverjar lykilspurningar vanti í listann þrátt fyrir að gerð 

hans byggi á fræðilegum heimildum. Rannsakendur hafa ekki gert símakönnun áður og því ekki 

víst að þeir fái áreiðanlegar upplýsingar úr henni. Þar sem spyrlarnir eru tveir má ætla að 

spurningarlistinn sé ekki lagður fram á nákvæmlega sama hátt. 
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Sú hugmyndafræði sem stýrir rannsókninni er hugmyndafræðin um iðju mannsins (e. 

Model of human occupation (MOHO)). Ástæðan fyrir vali á þessari hugmyndafræði er sú að hún 

horfir á aðlögun að breytingar sem verða á hlutverkum og viðfangsefnum og áhrif á tilfinningar, 

hugsanir, gjörðir, vana og umhverfi einstaklings (Kielhofner, 2008). Hér verða skilgreind þau 

meginhugtök sem koma fram í rannsókninni og eru hugtökin sem hér segir: 

Félagslíf er samvera tveggja eða fleiri einstaklinga þar sem tekið er þátt í viðfangsefnum 

sem þeir hafa gaman að (Macmillan Dictionary, e.d.). 

Hlutverk er staða í samfélaginu með viðeigandi gjörðum og viðhorfum og er hún 

skilgreind af einstaklingnum sjálfum og því samfélagi sem hann er hluti af (Kielhofner, 2008). 

Sjómenn eru karlmenn sem starfað hafa á sjó í a.m.k. 20 ár af starfsævi sinni. 

Starfslokaferli er ferli sem fólk gengur í gegnum þegar það hættir launuðum störfum. 

Ferlið getur spannað 5 til 20 ár og inniheldur það undirbúning, starfslokin sjálf og aðlögun (Pyper 

og Giles, 2002; Price, e.d.). 

Tómstundaiðja er athöfn sem fólk framkvæmir í frítíma sínum, veitir því ánægju og 

uppfyllir ýmsar persónulegar þarfir þess (Olson, 2009). 

Rannsóknarskýrslan inniheldur fimm meginkafla. Í þessum fyrsta kafla hefur nú verið 

sagt frá rannsókninni í meginatriðum ásamt skilgreiningum á meginhugtökum. Í öðrum kafla er 

samantekt fræðilegra heimilda þar sem fjallað er m.a. um hugmyndafræðina sem rannsóknin 

byggir á, starfslok, sjómannslíf og lífeyrismál. Í kafla þrjú er aðferðinni lýst sem notuð er við 

rannsóknina. Niðurstöður rannsóknarinnar koma fram í kafla fjögur en þar er fjallað um hvernig 

starfi og starfslokum sjómanna er háttað og hvort breytingar hafi orðið á lífi þeirra. Í kafla fimm 

fara fram umræður en þar er sagt frá mikilvægustu niðurstöðunum og þær bornar saman við 

fræðilegt efni ásamt takmörkunum, hagnýtu gildi og hugmyndum rannsakenda um 

framtíðarannsóknir á sama sviði.  
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KAFLI II 

FRÆÐILEG SAMANTEKT 

Meginefni þessa kafla er umfjöllun um starfslok sjómanna en einnig er farið inn á ýmis 

mál er tengjast lífi og starfi þeirra. Í upphafi verður gerð grein fyrir þeirri kenningu sem myndar 

hugmyndafræðilegan grunn rannsóknarinnar. Heimilda var leitað í gagnasöfnunum ProQuest, 

EBSCOhost, Google Scholar, leitir.is og á vefsíðum, m.a. Hagstofu Íslands og Alþingis. Íslensk 

leitarorð voru t.d. sjómenn, sjómennska, fjölskyldulíf sjómanna, starfslok, starfslokaferli, 

starfslokanámskeið og störf. Erlend leitarorð voru t.d. fishermen, fishermens life, work, 

retirement process, retirement planning, occupational transition, occupational adaptation, 

incremental change, catastrophic change, transformational change og family life. Ásamt þessu 

voru notaðar bækur tengdar sjómennsku og starfslokum. 

 

Líkanið um iðju mannsins 

Líkanið um iðju mannsins (e. Model of human occupation, MOHO) (Kielhofner, 2008) er 

hugmyndafræðilegt starfslíkan sem hentar vel til að útskýra líf sjómanna og þá breytingu sem 

verður á lífi þeirra, líðan, venjum og gjörðum þegar þeir hætta störfum á sjó. 

Umhverfið er eitt af lykilhugtökum MOHO og hefur það áhrif á hvað fólk fæst við og hvernig. Í 

umhverfinu felast tækifæri til athafna ásamt kröfu um þátttöku í ólíkri iðju og framkvæmd 

fjölbreytilegra verka (Moore-Corner, Kielhofner og Olson, 1997/2012; Kielhofner, 2008). 

Umhverfið nær til efnisheims, samfélags, menningar, efnahags og stjórnarfars (sjá mynd 1). 

Efnisheimur sjómannsins er það rými sem hann lifir, í annars vegar á sjó og hins vegar í landi, og 

er hann ólíkur á milli þessara tveggja rýma. Rýmið um borð í íslenskum fiskiskipum er yfirleitt 

ekki stórt og þurfa sjómenn að deila saman hlutum og vera tillitsamir hver við annan (Jón 

Helgason, 2012; Lovísa Ólafsdóttir, 2004). Vegna lítils rýmis beita sjómenn líkama sínum oft 
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ekki rétt. Veðurfar er líka hluti af efnisheimi en það hefur áhrif á sjómenn, lífið um borð og getur 

valdið auknu álagi á líkama (Lovísa Ólafsdóttir, 2004). Starfshlutverk sjómanna um borð í 

skipum, þ.e. skipstjóri, stýrimaður, vélstjóri, kokkur eða háseti, hafa áhrif á hvaða verkum 

sjómennirnir sinna og er rýmið í samræmi við hlutverkin. Þeir hlutir sem sjómanninum standa til 

boða t.d. veiðarfæri, sími og fatnaður eru einnig hluti af efnisheimi þeirra. Í landi er efnisheimur 

sjómannsins heimilið hans, þar sem rýmið er oftast nær stærra en úti á sjó, og deilir hann því með 

sinni nánustu fjölskyldu. 

Samfélag er annar þáttur umhverfis og vísar hann annars vegar til skipsfélaganna um borð 

og hins vegar til fjölskyldu og vina í landi. Menning endurspeglast af þeirri hegðun, siðum og 

venjum sem eru viðeigandi í hverju menningarsamfélagi fyrir sig, s.s. á sjónum og í landi 

(Kielhofner, 2008). Efnahagur og stjórnarfar hafa áhrif á laun, lífeyrismál, nýjungar, 

fiskveiðistjórnun, öryggismál sjómanna o.fl. en öllum sjómönnum er skylt að sækja öryggis- og 

Mynd 1. Víddir umhverfis og áhrif þeirra á einstaklinginn. 
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slysavarnafræðslu á fimm ára fresti (Lög um Slysavarnaskóla sjómanna nr. 33/1991). Að þessu 

sögðu má sjá að breytingarnar á umhverfi sjómanna við starfslok eru miklar þar sem sjómenn 

hafa í flestum tilfellum dvalið fjarri fjölskyldu sinni löngum stundum. Í kjölfarið eykst þátttaka 

þeirra í athöfnum eins og heimilishaldi, tómstundaiðju o.fl. (Jonsson og Andersson, 1997; 

Jonsson, Borell og Sadlo, 2000; Jonsson o.fl., 2001). 

Einstaklingur er annað af meginhugtökum MOHO og útskýra lykilhugtökin vilji, 

vanamynstur og framkvæmdageta það sem knýr hann áfram, hvernig hann kemur sér upp 

ákveðnum venjum og viðheldur þeim. Þau segja einnig til um það hvernig undirliggjandi 

eiginleikar gera mönnum m.a. kleift að taka sér fyrir hendur það sem þá langar til, þurfa eða 

ætlast er til að þeir geri (Kielhofner, 2008). 

Viljinn endurspeglast í hugsunum og tilfinningum einstaklinga, um það sem þeir gerðu 

áður, gera nú og ætla að gera í framtíðinni. Trú á eigin áhrifamátt hefur áhrif á hvað hann þorir 

að taka sér fyrir hendur, hvernig hann axlar ábyrgð og hvort hann telur sig vera við stjórn í eigin 

lífi. Trú hans á eigin getu getur haft áhrif á það hvort og hvernig hann undirbýr starfslok sín 

(Kielhofner, 2008; Kielhofner, 2009). Áhugi sjómannsins drífur hann einnig áfram til verka, því 

ef hann fæst við viðfangsefni sem veita honum ánægju, hvort sem það er í formi afkasta, launa, 

hreyfingar eða annars, þá er drifkrafturinn meiri en ella. Það sama má segja um starfslok, að ef 

sjómaður hefur ákveðið sjálfur að hætta störfum á sjó eru meiri líkur á að hann verði sáttur við 

starfslokaferlið (Shultz og Wang, 2011; Pepin og Deutscher, 2011). Sjómennskan hefur að öllu 

jöfnu mikið gildi fyrir sjómanninn (Ingólfur Ingvarsson og Samúel Ingi Þórisson, 2006), t.d. 

vegna góðra tekna sem hann aflar fyrir sig og þjóðarbú sitt (Arnþór Gunnarsson og Kristinn 

Benediktsson, 2005). 

Vanamynstur endurspeglast af síendurteknum gjörðum sem einstaklingur framkvæmir í 

þekktum aðstæðum og á ákveðnum tímum dags. Hvað hver og einn gerir fer eftir því hvaða 
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hlutverki hann gegnir í starfi eða einkalífi s.s. hvort hann sé skipstjóri, kokkur, faðir eða maki. 

Hverju hlutverki tilheyra ákveðin verk og kemur hver og einn sér upp aðferð við að framkvæma 

þau. Að hætta störfum á sjó hefur áhrif á vanamynstur sjómanna og er því nauðsynlegt að þeir 

komi sér upp nýju mynstri þar sem hlutverkið sem tekið hefur mikinn tíma í lífi þeirra, er nú 

yfirgefið og meiri tími gefst til að sinna öðrum viðfangsefnum í landi (Gabriel og Bowling, 2004; 

Jonson, Borell og Sadlo, 2000). 

Framkvæmdageta byggir á hlutlægum þáttum og ná þeir til líkamsbyggingar og 

líkamsstarfssemi. Hún byggir einnig á huglægum þáttum þ.e. að vera í eigin líkama en hann getur 

verið í misjöfnu ásigkomulagi. Undirstaða allra framkvæmda eru framkvæmdaþættir er varða 

hreyfingu, verkferli og boð- og samskipti en sérhvert starf gerir kröfu um þátttöku í ákveðnum 

verkum sem tilheyra því og þá um leið ákveðna framkvæmdaþætti (Kielhofner, 2008; Kielhofner, 

2009). Vinna sjómanna um borð t.d. þegar þeir lyfta og bera hluti í veltingi krefst þess að þeir 

haldi jafnvægi við vinnu sína og getur það valdið miklu álagi á mjóbak, mjaðmir, hné og kálfa. 

Með aldrinum verða breytingar á líkama sjómanna eins og hjá öðru fólki t.d. sjón og heyrn verður 

lakari og viðbrögð verða seinni. Þessar breytingar hafa áhrif á færni sjómanna í daglegu lífi á 

eftirlaunaárum þeirra (Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir og Eygló Daníelsdóttir, 2011). Mikil slysahætta 

fylgir því að starfa á sjó en árið 2012 urðu 249 slys um borð í bátum eða skipum, eða 12% allra 

slysa sem tilkynnt voru til Almannatrygginga (Hagstofa Íslands, 2013b).  

Sérhver sjómaður lítur á sjálfan sig sem iðjuveru (iðjusjálf) sem segir hver hann er. Sú 

sjálfsmynd byggir á því sem hann hefur gert, gerir nú og ætlar að gera en hjá sjómanni er það 

þátttaka í sjómennsku, fjölskyldulífi, tómstundaiðju og félagslífi. Aðstæður sjómannsins hafa 

áhrif á hvernig honum tekst til og metur hann færni sína á þessum sviðum (færni við iðju). Ef 

jafnvægi ríkir á milli iðjusjálfsins og færninnar er sjómaðurinn vel aðlagaður sem iðjuvera, þ.e. 

hann er að öllum líkindum sáttur við sjálfan sig og frammistöðu sína. Ef breyting verður í lífi 
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sjómannsins t.d. geta hans minnkar (framkvæmdageta), hann neyðist til að hætta störfum 

(samfélag) eða skipið sem hann starfar á er selt (efnisheimur) raskast jafnvægið sem fyrir er og 

þarf hann að koma sér upp jafnvægi að nýju (sjá má mynd 2) (Kielhofner, 2008). 

 

Lífsbreytingar 

Þær breytingar sem verða á lífi og umhverfi einstaklings hafa áhrif á vilja hans, 

vanamynstur og framkvæmdagetu. Talað er um þrennskonar form breytinga þ.e. hægfara 

breytingar (e. incremental change), ummyndunarbreytingar (e. transformational change) og 

umrótarbreytingar (e. catastrophic change) (Kielhofner, 2008). Hægfara breytingar verða á 

líkamlegu og andlegu atgervi fólks og færni við iðju og eru hluti af þroskaferli mannsins. 

Ummyndunarbreytingar verða þegar einstaklingur ákveður sjálfur að gera breytingar. Þær leiða 

alltaf af sér breytta hugsun, tilfinningar og gjörðir. Mistök, vonbrigði og barátta geta oft verið 

hluti af ummyndunarbreytingum. Umrótarbreytingar verða þegar innri eða ytri aðstæður breytast 

á áhrifaríkan hátt og krefjast endurskipulagningar á lífi viðkomandi. Þessar breytingar ber snöggt 

að, eru óvelkomnar, valda miklu tilfinningaróti og krefjast alltaf nýrra hugsana og gjörða 

Mynd 2. Líkanið um iðju mannsins (MOHO). 
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(Kielhofner, 2008). Starfslok geta annars vegar verið ummyndunarbreyting og hins vegar 

umrótarbreyting. Ef einstaklingi er sagt upp í starfi, verður fyrir slysi eða greinist með ólæknandi 

sjúkdóm er það dæmi um umrótarbreytingu. En ef sjómaður er kominn á starfslokaaldur og kýs 

sjálfur að hætta þá er það dæmi um ummyndunarbreytingu (Kielhofner, 2008). Þessi breyting 

getur haft áhrif á líðan, heilsufar, sjálfsmynd, lífsneista og athafnasemi einstaklings (Jonsson o.fl., 

2001; Kielhofner, 2008; Knotts, 2008). 

 

Starfslok 

Starfslok marka upphaf nýs tímabils í lífi fólks og eru ein stærsta breytingin sem verður á 

vanamynstri, dagskipan, félagstengslum o.fl..Við starfslok lætur fólk af hlutverki sínu sem 

launþegi en það hefur oftast verið stór hluti af lífi þess í langan tíma (Jonsson o.fl., 2001; 

Kielhofner, 2008). Sumir líta á það jákvæða sem fylgir starfslokunum t.d. það að hafa meiri tíma 

fyrir sjálfan sig og til að sinna viðfangsefnum innan heimilisins, barnabörnunum og 

tómstundaiðju (Anna Jónsdóttir o.fl., 1996a; Hewitt, Howie og Feldman, 2010; Pepin og 

Deutscher, 2011). Aðrir, hins vegar, líta á það að hverfa úr starfi, vera orðinn lífeyrisþegi og vera 

kominn í hóp aldraðra sem neikvæða reynslu (Atchley og Barusch, 2004). Því fylgir einnig minni 

tengsl við fyrrum samstarfsfólks og geta vonbrigði, streita og jafnvel þunglyndi komið í kjölfarið 

(Pyper og Giles, 2002), en eftir að fólk aðlagast þessum breytingum horfir það öðrum augum á 

ferlið (Pettican og Prior, 2011). 

 

Starfslokaferli  

Starfslokaferlið getur varið í mörg ár, allt frá 5 árum og upp í 20 ár (Price, e.d.). 

Fræðimenn hafa komist að því að hægt sé að skipta starfslokum upp í mismunandi stig. Pettican 

og Prior (2011) gerðu eigindlega rannsókn þar sem tilgangurinn var að kanna breytinguna sem á 
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sér stað þegar fólk hættir störfum og fer á eftirlaun. Þátttakendur voru átta talsins og ver tekið eitt 

viðtal við hvern þeirra. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós þrjú stig starfsloka þ.e. ákvörðunar- og 

áætlunarstig, umbreytingarstig og stig reglufestu. Atchley og Barusch (2004) skiptu hins vegar 

starfslokunum í sex stig. Fyrsta stigið er snemmtæk starfslok, en það er stig þar sem fólk hættir 

störfum áður en lögbundnum starfslokaaldri er náð. Annað stigið er hin eiginlegu starfslok, þegar 

fólk hverfur af vinnumarkaðnum, og skiptist það í þrjú þrep: hveitibrauðsdaga, nýtt dagskipulag 

og hvíld og slökun. Þriðja stigið er stig vonbrigðar en fyrir suma er erfitt að aðlagast 

starflokunum og sakna þeir tilfinninganna sem fylgdi því að starfa á vinnumarkaði. Fjórða er það 

stig þar sem fólk nær áttum á ný. Á fimmta stiginu kemur fólk sér upp nýjum venjum í 

starfslokunum og á sjötta stigi taka starfslokin enda. Þessi stig koma ekki endilega fram hjá öllum 

við starfslok, heldur eru þau hugsuð sem leiðsögn fyrir þá sem eru að hætta störfum. Stigskipting 

Pettican og Prior (2011) og Atchley og Barusch (2004) útskýrir starfslokaferlið á svipaðan hátt. 

Einstaklingar hætta störfum af ólíkum ástæðum, en það að hætta störfum hefur ekki 

endilega mestu áhrifin á hve vel starfslokaferlið gengur, heldur er það aðdragandinn og hvort 

viðkomandi hafi verið sáttur við að hætta störfum (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og 

Sigurrós Sigurðardóttir, 1996a). Starfslok geta ýmist verið skyndileg eða sveigjanleg (Leslie og 

Janson, 2005; Pyper og Giles, 2002). Skyndileg starfslok geta komið til vegna eigin vilja, 

uppsagna, slysa eða veikinda (Leslie og Janson, 2005; Pyper og Giles, 2002), þ.e. 

ummyndunarbreytinga eða umrótabreytinga sem hafa misjafnar afleiðingar eins og áður hefur 

komi fram. Sveigjanleg starfslok er, aftur á móti, þegar fólk dregur smám saman úr vinnuframlagi 

sínu, erfiðleikastigi vinnunnar eða ábyrgðinni sem henni fylgir en það getur einnig verið dæmi 

um ummyndunarbreytingu. Þau geta verið leið til að venjast nýja lífsstílnum og aðlagast 

starfslokunum (Leslie og Janson, 2005; Pepin og Deutscher, 2011; Pyper og Giles, 2002). Við 

sveigjanleg starfslok hefur fólk val t.d. að vinna legur en til sjötugs, en það telur Jóna Valgerður 
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Kristjánsdóttir (2013) formaður Landsambands eldri borgara afar mikilvægt. Önnur leið til að 

aðlagast starfslokunum betur er að taka að sér svokallað “Bridge job” sem þýðir að fara í annað 

starf sem brúar bilið á milli ævistarfsins og starfslokanna (Atchley og Barusch, 2004). 

Rannsóknir sýna að margir einstaklingar sem komnir eru á eftirlaun hafa áhuga á að sinna 

sjálfboðastörfum í stað launaðra vinnu til að mæta þeirra þörf sem vinnan veitti þeim áður. Það er 

þó ekki algilt og taka sumir þátt í launaðri vinnu nokkra tíma á dag eða nokkra daga í viku til að 

hafa skipulag og rútínu á lífi sínu (Jonsson og Andersson, 1999; Jonsson o.fl., 2000; Pepin og 

Deutscher, 2011). 

Upplifun einstaklings af vinnu, hvort honum líkar starf sitt eða ekki, getur haft áhrif á það 

hvernig hann sér lífið fyrir sér eftir starfslok. Sá sem líkar ekki vel við starf sitt getur fundið fyrir 

létti við að hætta störfum en sá sem aftur á móti líkar vel við vinnu sína vill sjá fyrir sér hvernig 

eftirlaunaárunum verður háttað og hver ávinningurinn er af því að hætta störfum (Jonsson, 

Kielhofner og Borell, 1997). Jonsson, Borell og Sadlo framkvæmdu eigindlega rannsókn árið 

2000, sem var hluti af langtímarannsókn, í þeim tilgangi að kanna upplifun fólks á breytingunni 

sem á sér stað við starfslok. Þátttakendur voru 29 talsins og leiddu niðurstöðurnar í ljós algengt 

mynstur þeirra í starfslokaferlinu. Fyrst upplifði fólkið ójafnvægi vegna þess að það skorti 

skyldustörf og ábyrgð sem áður hafði verið hluti af lífi þeirra. Eftir að þátttakendurnir aðlöguðust 

starfslokunum voru þeir sáttir við þau. Backman (2004) og Pentland og McColl (2008) komust að 

sömu niðurstöðu og Jonsson og félagar (2000) um að jafnvægi þyrfti að vera á milli allra þátta í 

daglegu lífi, þ.e.a.s. starfa, eigin umsjár og tómstundaiðju, en slíkt jafnvægi leiðir til meiri 

vellíðunar og betri heilsu. Svipaða eigindlega rannsókn framkvæmdu Pepin og Deutshers árið 

2011 þar sem tilgangurinn var að kanna upplifun fólks á starfslokaferli sínu. Þátttakendurnir voru 

fimm, þeir höfðu allir hætt störfum á síðastliðnum 18 mánuðum og var eitt viðtal tekið við hvern 

þeirra. Flestir þátttakendanna voru sáttir við starflok sín og hafði hluti þeirra endurskipulagt tíma 
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sinn að viðfangsefnum sem þá langaði að sinna. Aðrir fundu fyrir svolitlum kvíða og eftirsjá yfir 

því að vera ekki lengur á vinnumarkaði. 

 

Undirbúningur 

Mikilvægt er að undirbúa starfslokin vel svo fólk sé betur í stakk búið að takast á við nýja 

lífstílinn sem fylgir starfslokum (Knotts, 2008). Misjafnt er hvernig fólk undirbýr starfslokin en 

sumir undirbúa þau vel, eru t.d. með yfirlit yfir fjármál og hafa skipulagt hvernig það vill verja 

tíma sínum á eftirlaunum (Pepin og Deutscher, 2011). Aðrir hafa aðra sýn á lífið og taka 

starfslokunum eins og þau ber að garði. Samkvæmt Taylor-Carter og Cook (1997) getur 

undirbúningur bæði verið óformlegur og formlegur. Óformlegur undirbúningur felur í sér að sjá 

fyrir sér þær breytingar sem verða eftir að störfum lýkur áður en eiginleg stafslok ganga í garð 

þ.e. hugrænn undirbúningur. En hann felur t.d. í sér að finna tómstundaiðju við hæfi áður en að 

eftirlaunaárunum kemur en það getur leitt til þess að fólki vegni betur í starfslokaferlinu og trú á 

eigin færni við að takast á við breytingar verður meiri. 

Formlegur undirbúningur samkvæmt þeim felur t.d. .í sér að sækja starfslokanámskeið en 

þar fer fram skipulagður undirbúningur sem snýr að áætlunargerð fjármála og tómstundaiðju. Við 

það fær fólk frekari yfirsýn yfir lífið á eftirlaunum. Niðurstaða þeirra sýndi að starfslokanámskeið 

hafa áhrif á væntingar fólks til starfslokanna en ekki á trú þess á eigin færni (Taylor-Carter og 

Cook, 1997). Á Íslandi eru formleg starfslokanámskeið í boði víða en þess konar námskeið mættu 

vera tíðari og fleiri fyrirtæki og/eða stéttafélög bjóða upp á þau (Jóna Valgerður Kristjánsdóttir, 

2013). Starfslokanámskeið eru ætluð fólki, 60 ára og eldra og eru þeim að kostnaðarlausu en 

tilgangurinn er að aðstoða það við að undirbúa starfslokin til að milda höggið sem margir upplifa 

þegar þeir fara á eftirlaun, aðlagast daglegu lífi og stuðla að góðu lífi eftir starfslok. Á þessum 

námskeiðum er t.d. rætt um málefni er varða lífeyri, tryggingar, félagsstörf og tómstundir ásamt 
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því er rætt um andlegar og félagslegar breytingar sem verða samfara starfslokum (Efling 

stéttarfélag, 2014; Félag Íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2013; Jóna Valgerður Kristjánsdóttir, 

2013; SFR Stéttarfélag í almannaþjónustu, 2014). Lífeyrissjóðir á Íslandi senda reglulega yfirlit 

til sjóðfélaga sinna um stöðu lífeyrismála en með því eykst þekking þeirra á stöðu eigin fjármála 

og er þetta hluti af formlegum undirbúningi (Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997). 

Undirbúningur að starfslokunum hvort sem hann er formlegur eða óformlegur leiðir til 

þess að aðlögunin að starfslokunum verði betri en hjá þeim sem ekki hafa undirbúið starfslok sín 

(Anna Jónsdóttir o.fl., 1996a; Taylor-Carter og Cook, 1997). Einstaklingar sem hætta störfum 

vegna heilsubrests hafa minni tíma til að aðlagast breytingum og eru þ.a.l. ekki eins undirbúnir 

fyrir starfslokin og einstaklingar sem hætta vegna aldurs (Pettican og Prior, 2011). Fólk ver oft 

löngum tíma í að skipuleggja starfsævina en þrátt fyrir það virðist það láta skipulagningu 

eftirlaunaáranna sitja á hakanum (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir, 

1996b). Sumum einstaklingum getur reynst erfitt að finna ný hlutverk í stað hlutverka sem tapast 

og getur áfall vegna hlutverkamissis haft áhrif á þátttöku og frumkvæði þeirra (Kielhofner, 2008). 

Til að aðlagast nýja lífsstílnum þarf fólk að taka sér fyrir hendur iðju sem er mikilvæg fyrir það 

og endurspeglar venjur þeirra og áhuga (Pepin og Deutscher, 2011). Þetta kemur heim og saman 

við rannsókn Jonsson og félaga frá árinu 2001 en þar kom fram að þátttaka í iðju við starfslok 

hafi jákvæð áhrif á daglegt líf. Ásamt því komust Creek og Huges (2008) að þeirri niðurstöðu að 

iðja geti leitt til jákvæðra áhrifa á heilsu og vellíðan. 

 

Hlutverk iðjuþjálfa í starfslokaferlinu 

Nauðsynlegt er að upplýsa og fræða fólk á tímamótum starfsloka og beina fræðslunni að 

viðfangsefnum daglegs lífs og þeirri röskun sem getur orðið á iðju. Einnig þarf að aðstoða fólk 
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við að sjá sjálfs sig fyrir sér og viðfangsefni sín á eftirlaunaárunum. Iðjuþjálfar aðstoða fólk við 

að taka upplýstar ákvarðanir um eigið líf og tengja þá við ýmis úrræði í samfélaginu. Samkvæmt 

Ingibjörgu S. Ásgeirsdóttur og Eygló Daníelsdóttur (2011) er formleg fræðsla um breytingu á 

iðju og starfshlutverkinu fágæt hér á landi en lítil áhersla hefur verið lögð á líf fólks í heild s.s. 

vellíðan, breyttar lífsaðstæður og aðlögun að nýjum hlutverkum. Iðjuþjálfar ásamt öðru fagfólki 

aðstoða fólk sem misst hefur getu til að starfa á vinnumarkaði vegna slysa eða veikinda af 

líkamlegum eða sálrænum toga (VIRK Starfsendurhæfingarsjóður, e.d.). Iðjuþjálfar eru vel til 

þess fallnir að skipuleggja fræðslu um starfslok til einstaklinga sem eru að hætta störfum vegna 

aldurs, þar sem hlutverk iðjuþjálfa er að ýta undir þátttöku í iðju, efla heilsu og vellíðan 

einstaklinga (Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir og Eygló Daníelsdóttir, 2011). 

 

Sjómannslíf 

Kielhofner og fleiri höfundar segja atvinnu vera það starf sem taki mestan tíma á 

fullorðinsárum og því stóran hluta af lífinu (Kristjana Fenger, 2001) og lýkur oftast með 

starfslokum (Kielhofner, 2008; King og Olson, 2009). Störf fólks eiga stóran þátt í því að móta 

og viðhalda sjálfsmynd þess og hvernig samfélagið lítur á það sem þjóðfélagsþegn (King og 

Olson, 2009). Sjávarútvegur er einn þýðingarmesti atvinnuvegur Íslendinga (Ingólfur Ingvarsson 

og Samúel Ingi Þórisson, 2006). Áður fyrr starfaði meirihluti íbúa í sjávarþorpum við sjávarútveg 

og má því segja að hann hafði mikið menningarlegt gildi fyrir Íslendinga (Arnþór Gunnarsson og 

Kristinn Benediktsson, 2005). Í mörgum fjölskyldum á Íslandi ríkir ákveðin hefð þar sem stór 

hluti karlmanna fjölskyldunnar eru sjómenn (Hilmar Þórlindsson, 2013). Sjómönnun hefur 

fækkað á síðustu árum en samkvæmt Hagstofu Íslands (2010) störfuðu 6.300 karlmenn við 

fiskveiðar á Íslandi árið 1992 en árið 2012 störfuðu aðeins 4.600 karlmenn á sjó (Hagstofan, 

2013a). Fækkunina má að hluta rekja til framfara í skipabúnaði og tækjum um borð (Jón Þ. Þór, 
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2005). Segja má að sjómennskan sé vaktavinna sem krefst líkamlegrar og andlegrar hæfni 

sjómannsins (Lovísa Ólafsdóttir, 2004) en íslenskir sjómenn eru taldir hraustir, duglegir og 

reiðubúnir að takast á við lífsmynstrið sem fylgir sjómennskunni (Ingólfur Ingvarsson og Samúel 

Ingi Þórisson, 2006). 

Miklar breytingar hafa orðið á sjómennsku frá byrjun 19. aldar (Jón Þ. Þór, 2002; Jón Þ. 

Þór, 2003; Jón Þ. Þór, 2005). Því má segja að þeir sjómenn sem eru á eftirlaunum í dag hafi lifað 

tímana tvenna (sjá nánar í fylgiskjali A). Vinnudagar sjómanna eru oft langir, óregluleg hvíld er á 

milli vakta og ekki er algilt að sjómenn yfirgefi vinnustað sinn eftir vakt (Sonja Sif Jóhannsdóttir, 

2008; Vilhjálmur Rafnsson og Hólmfríður Gunnarsdóttir, 1994). Í rannsókn Zvonkovic, 

Solomon, Humble og Manoogian, (2005) kom fram að sjómenn eru sáttir við starf sitt á sjó, 

ásamt því sýna niðurstöður Lovísu Ólafsdóttur (2004) að almennt líði sjómönnum vel eða mjög 

vel í starfi sínu. Fiskiskip á Íslandi eru ýmis konar og fer gerð þeirra eftir veiðarfærum og lengd 

veiðiferða. Tegundir skipa má flokka í fernt þ.e. togara, fjölveiðiskip, vertíðarbáta og 

smábáta/trillur. Mislöng frí eru á milli veiðiferða og eru þau á bilinu tveir til sjö dagar. Sem dæmi 

má nefna koma vertíðabátar í land á hverju kvöldi og fara aftur út snemma morguns, en sjómenn 

sem starfa á þess konar bátum fá yfirleitt helgarfrí. Í fylgiskjali B er sagt ítarlega frá flokkunum 

fjórum (Grétar Rögnvarsson munnleg heimild, 12. mars 2014). 

 

Fjölskyldulíf sjómanna 

Starf sjómanna krefst mikillar fjarveru frá fjölskyldu og segja má að sjómenn eigi í raun 

tvö heimili, annað á sjó og hitt í landi en á því síðarnefnda eru þeir eins og hálfgerðir gestir (Jón 

Helgason, 2012; Lovísa Ólafsdóttir, 2004). Sjómenn og fjölskyldur þeirra þurfa að hafa mikla 

aðlögunarhæfni til að aðlagast því vinnufyrirkomulagi sem sjómannslífið er. Þátttaka sjómanna í 

uppeldi barna og heimilislífi getur verið lítil og endurspeglast hún af eðli vinnunnar (Ólafur Þór 
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Ragnarsson, 1987; Lovísa Ólafsdóttir, 2005; Zvonkovic o.fl., 2005). Á sjónum ríkir mikið 

karlaveldi og þurfa sjómenn því að vera meðvitaðir um þá ólíku menningu sem ríkir um borð og 

á heimilinu (Jón Helgason, 2012; Matheson o.fl., 2005; Lovísa Ólfasdóttir). 

Í rannsókn Zvonkovic og félaga (2005) er fjallað um samskiptin innan fjölskyldunnar þar 

sem karlmaðurinn á heimilinu var í vinnu sem krafðist mikillar fjarveru frá fjölskyldu. Hluti 

þátttakenda voru eiginkonur sjómanna og töluðu þær um að með tilkomu tækninnar voru 

samskipti auðveldari. Þrátt fyrir þessa miklu fjarlægð á milli sjómannsins og fjölskyldu hans var 

upplýsingaflæði gott á milli þeirra. Niðurstöður Zvonkovic og félaga (2005) voru þær að 

eiginmennirnir voru fyrirvinna heimilisins og sáu eiginkonurnar um störf innan heimilisins t.d. að 

ala upp börnin og sjá um almenn heimilisstörf. Lovísa Ólafsdóttir (2004) talar einnig um þátttöku 

í heimilislífi og segir hún að sjómenn sem vinna vaktavinnu njóti ekki sömu möguleika og 

eiginkonur þeirra þegar kemur að samskiptum við börnin. 

Zvonkovic og félagar (2005) komust líka að því að hlutverk eiginkvenna var að efla tengsl 

á milli feðra og barna og var það þýðingarmikið fyrir samband þeirra. Einnig kom fram að 

samskipti milli sjómannsins og eiginkonunnar voru oft á tíðum meiri en samskipti annarra hjóna 

þar sem eiginmaðurinn kom heim á hverju kvöldi. Sjómennskunni fylgir frí á milli vakta og geta 

þeir nýtt þann tíma í samveru með fjölskyldu, vinum o.fl.. Þegar sjómenn hætta störfum á sjó og 

koma alfarið í land getur orðið breyting á hlutverkaskipan og verkaskiptingu innan heimilisins. 

Óregluleg vinna ýtir undir það að erfitt sé að stunda áhugamál sem eiga sér stað á reglulegum 

tímum (Lovísa Ólafsdóttir, 2004). 

 

Lífeyrisréttindi 

Fólk sem hættir störfum á oftast rétt á lífeyri bæði frá lífeyrissjóðum og ríkinu. Allir 

launþegar eru skyldugir til að greiða í lífeyrissjóð frá 16 ára aldri og til sjötugs. Atvinnurekendur 
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eru einnig skyldugir til að tryggja lífeyrisréttindi starfsmanna sinna með greiðslum til 

lífeyrissjóðs (Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997; 

Lög um breytingu á lagaákvæðum um lífeyrissjóði nr. 167/2006). Kjarasamningar vinnuveitanda 

og landssvæðið sem fyrirtækið er staðsett á, segir til um í hvaða lífeyrissjóð launþegi greiðir 

(ASÍ-UNG, e.d.). Þegar fólk hefur náð 65 ára aldri getur það hafið töku lífeyris úr lífeyrissjóðum 

(Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997). Íslenska ríkið 

greiðir einnig ellilífeyri til fólks 67 ára og eldri, sem búið hefur á Íslandi í a.m.k. þrjú ár á 

aldrinum 16 til 67 ára (Lög um almannatryggingar nr.100/2007). Einstaklingar geta átt rétt á 

greiðslu frá einum eða fleiri lífeyrissjóðum (Tryggingastofnun, e.d.) en fólk getur frestað töku 

lífeyris til 72 ára aldurs (Lög um almannatryggingar nr.100/2007). Þeir sjómenn sem þáðu lífeyri 

frá Tryggingastofnun ríkisins árið 2012 voru aðeins 37 en það má rekja til góðra tekna þeirra 

(Tryggingastofnun, 2013). 

Sjómenn geta hafið töku lífeyris við 60 ára aldur án skerðingar en skilyrðin eru að þeir 

hafi starfað á sjó í a.m.k. 180 daga á ári í 25 ár (Lög um almannatryggingar nr.100/2007). Þessi 

háttur er hafður á vegna þess að starf sjómanna er erfitt, vinnutíminn langur og því er ekki hægt 

ætlast til þess að sjómenn starfi lengur en til sextugs (Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur 

Helgadóttir, 2007). Samkvæmt ársskýrslu Lífeyrissjóðs sjómanna frá árinu 2004 varð fjölgun 

sjómanna á eftirlaunum 100 manns á ári (Sjá fylgiskjal C). Ekki liggja fyrir nýlegar tölur um 

fjölda sjómanna á eftirlaunum í dag en ef dregin er ályktun af tölum, frá árinu 2004, mætti ætla 

að fjöldi þeirra sem þiggja lífeyri í dag sé u.þ.b. 2000-2500 manns (Lífeyrissjóður sjómanna, 

2004). 

Samantekt 

Starfslok eru stór tímamót í lífi fólks og fylgja þeim miklar breytingar. Þessar breytingar 

hafa víðtæk áhrif á einstaklinginn og umhverfi hans. Starfslokaferlið nær yfir 5-20 ár og skiptist í 
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aðdraganda starfsloka þar sem ákvörðun er tekin og áætlun gerð, síðan tekur við umbreytingin 

sjálf frá launuðu starfi til lífeyrisþega og að lokum er tímabil reglufestu þar sem nýjum venjum er 

komið á og þær festast í sessi. Undirbúningur starfsloka, bæði formlegur og óformlegur hefur 

áhrif á hvernig til tekst og skiptir máli fyrir ánægju og vellíðan á eftirlaunaárunum. Til að 

aðlagast nýja lífsstílnum er mikilvægt að fólk taki sér fyrir hendur iðju sem er því mikilvæg, t.d. 

sjálfboðastörf, aukna samveru með barnabörnum og tómstundaiðju af ýmsu tagi. 

Starf sjómanns er frábrugðið öðrum starfsstéttum vegna fjarveru hans frá fjölskyldu sinni, 

en gerð skipa, veiðarfæra og verkunaraðferðir hafa áhrif á hvernig henni er háttað. Sjómenn sem 

nú eru á eftirlaunaaldri hafa flestir upplifað miklar breytingar á starfi og aðbúnaði til sjós. Þrátt 

fyrir það virðist staðalímynd sjómanna lítið hafa breyst frá síðustu öld en hún endurspeglar 

hrausta, dugandi og hugrakka menn sem takast á við hættur hafsins og það harðræði sem starfinu 

fylgir. Sjómenn eiga rétt á því að hefja töku lífeyris sjö árum fyrr en aðrar starfsstéttir vegna þess 

að sjómennskan er talin líkamlega og andlega krefjandi starf. Líkanið um iðju mannsins var valið 

til að stýra rannsókninni en það er hentugt til umfjöllunar um það ferli sem sjómenn ganga í 

gegnum þegar þeir hætta störfum.  
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KAFLI III 

AÐFERÐAFRÆÐI 

Í kaflanum er fjallað um rannsóknaraðferðina. Greint er frá rannsóknarsniði, 

úrtaksgerðum, spurningarlista og framkvæmd rannsóknar þ.e. öflun og greiningu gagna. Gerð 

verður grein fyrir siðferðismálefnum þar sem þau koma til umræðu. Tilgangur rannsóknarinnar er 

að kanna starf íslenskra sjómanna, starfslokaferli þeirra og hvaða breytingar verða á lífi þeirra við 

starfslok. Fyrst er þó nauðsynlegt að fá upplýsingar um það hvernig líf sjómannsins var. Settar 

voru fram þrjár rannsóknarspurningar sem leiða verkefnið: 

1. Hvernig er starfi íslenskra sjómanna háttað? 

2. Hvernig er fyrirkomulag starfslokaferlis íslenskra sjómanna? 

3. Hvernig breytist þátttaka sjómanna í heimilislífi, tómstundaiðju og félagslífi eftir að 

þeir hætta störfum á sjó? 

Brýnt er að þekkja aðstæður við starfslok sem ýta undir og draga úr farsælum starfslokum. 

Með þá vitneskju í farteskinu geta stofnanir samfélagsins unnið að því að flestir njóti farsælla 

starfsloka. Velgjörðarreglan segir að rannsóknir þurfi að hafa tilgang fyrir samfélagið og láta gott 

af sér leiða. Ásamt því kveður réttlætisreglan á um að mikilvægt sé að hafa í huga að hver og einn 

einstaklingur fái það sem hann á skilið og að ávinningur rannsóknar haldi áfram að skila sér eftir 

að framkvæmd hennar lýkur (Sigurður Kristinsson, 2013). 

 

Rannsóknarsnið 

Til að svara rannsóknarspurningunum var notuð megindleg lýsandi rannsóknaraðferð (e. 

descriptive study design) en hún er notuð þegar tilgangur rannsóknar felst í því að lýsa breytum 

eða hópum (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Með henni er möguleiki að ná til stærra 

úrtaks, alhæfa yfir á þýði og sjá almenn mynstur. Ókostur megindlegra rannsókna er að 
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rannsakendur ekki eiga kost á því dýpka spurningar við gagnaöflun eins og þegar eigindleg 

rannsóknaraðferð notuð (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Megindleg rannsóknaraðferð einkennist 

af kerfisbundinni og hlutlægri gagnasöfnun. Úrvinnsla gagna er tölfræðileg og er birtingu 

niðurstaðna venjulega gerð skil á myndrænan hátt eða í töfluformi. Þessi aðferð gefur t.d. 

upplýsingar um fjölda, hlutfall, samband og mismun á milli breyta og hentar hún vel þegar skoða 

á meðaltöl af einhverju tagi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013; Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Ein af þeim leiðum sem fara má til að afla gagna með megindlegri nálgun er spurningarkönnun 

sem hentar vel til að ná til einstaklinga sem eru búsettir víðsvegar um landið (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). 

 

Símakönnun 

Ákveðið var að framkvæma spurningakönnun í gegnum síma þar sem hún tekur yfir 

styttra tímabil og rannsakendur höfðu takmarkaðan tíma til að vinna að rannsókninni. 

Símakönnun getur verið tímasparandi, ódýr (Rubin og Rubin, 2005; Shuy, 2001) og mögulegt að 

ná til fleiri viðmælenda en ella (Jackson, 2011). Í símakönnun verða áhorfendaáhrifin einnig 

minni en þegar tekin eru viðtöl þar sem rannsakandi stendur andspænis þátttakanda (Rubin og 

Rubin, 2005; Shuy, 2001). Þrátt fyrir kosti símakannanna eru þó nokkrir ókostir. Til dæmis svara 

sumir einstaklingar ekki símtölum úr símanúmerum sem eru þeim ókunn (Jackson, 2011) og fólk 

á einnig auðveldara með að neita þátttöku í símakönnun en í könnunum þar sem rannsakandi er á 

staðnum. Annar ókostur er sá að fólk sem býr við heyrnarskerðingu getur misskilið spurningar 

eða ekki heyrt í símanum þegar hann hringir. Fólk sem býr við líkamlega fötlun gæti verið lengi 

að komast að símtækinu og er þá mikilvægt að rannsakendur leggi ekki á áður en viðkomandi 

nær að svara. Lengd símtala er einnig ókostur en fólk þreytist að vera í símanum yfir 20 mínútur 
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og sérstaklega þegar að viðfangsefnið höfðar ekki til þess. Viðmælendur geta að auki verið 

misvel fyrirkallaðir þegar hringt er í þá og getur það leitt til þess að þeir séu utan við sig við 

svörun (Lavrakas, 2010). Mikilvægt er að spurningarnar og svarmöguleikar séu skiljanlegir og að 

rannsakendur tali skýrt við fyrirlögn spurningalistans (Helga Jónsdóttir, 2013). 

 

Úrtak 

Markhópur rannsóknarinnar voru fyrrum íslenskir sjómenn á aldrinum 60 til 80 ára. Haft 

var samband við framkvæmdastjóra Gildis lífeyrissjóðs og óskað eftir samstarfi um útvegun 70 

svarenda í rannsóknina. Rökin fyrir því að þetta aldursbili var valið eru þau að sjómenn geta hafið 

töku ellilífeyris við 60 ára aldur (Lög um almannatryggingar nr.100/2007). Efri aldursmörkin 

voru ákveðin út frá því að ekki væru liðið meira en 20 ár frá starfslokum og það væri 

sjómönnunum enn í minni hvernig staðið var að þeim. Tvennskonar úrtaksgerðir voru notaðar til 

að nálgast fyrrum sjómenn þ.e. slembiúrtak og hentugleikaúrtak. 

Samstarfssamningur við Gildi lífeyrissjóð fól í sér að þeir tækju slembiúrtak úr félagaskrá 

sinni. Tíundi hver félagsmaður markhóps var valinn þar til 70 manns voru komnir í úrtakshópinn 

en slíkt tryggir að fjölbreyttur hópur einstaklinga verði til (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2013). Ekki liggja fyrir tölur um þann fjölda sjómanna á þessum aldri sem þiggur 

lífeyri frá Gildi lífeyrissjóði og var því ekki hægt að sjá hvert hlutfall 70 manna er af þýðinu. 

Gildi lífeyrissjóður sendi kynningarbréfið 5. mars 2014 til úrtaksins og ítrekunarbréf mánuði 

síðar (sjá fylgiskjali D) (Regla nr. 170/2001 um upplýst samþykki í vísindarannsókn á 

heilbrigðissviði). Í bréfinu kom fram tilgangur rannsóknarinnar, hvernig gagna yrði aflað ásamt 

því að meðferð upplýsinga yrði í samræmi við lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga (nr. 77/2000). Eftir að sjómennirnir fengu kynningarbréfið var þeim sem vildu 

leggja málefninu lið bent á að hafa samband við ábyrgðarmann rannsóknarinnar og staðfesta 
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þátttöku sína. Þar sem þessi leið var farin gæti það haft áhrif á lágt svarhlutfall en í íslenskum 

skoðanakönnunum fæst yfirleitt svörun uppá 60% til 70% (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2013). 

Samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (nr. 77/2000), reglum 

um upplýst samþykki í vísindarannsókn á heilbrigðissviði (nr. 170/2001) og sjálfræðisreglunni 

þarf fólk að vera upplýst um tilgang rannsóknar og geta tekið óþvingaða ákvörðun um þátttöku í 

henni (Sigurður Kristinsson, 2013). Rannsakendur hringdu í fyrrum sjómennina innan 10 daga frá 

því að þeir buðu sig fram og lögðu fyrir þá spurningalistann. 

Hentugleikaúrtak var hin úrtaksgerðin sem var notuð en með henni er auðvelt að nálgast 

svarendur (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Rannsakendur höfðu samband við 

tengliði í þremur sjávarþorpum sem útveguðu svarendur sem féllu undir skilgreiningu 

markhópsins. Tvö sjávarþorpin eru á Austfjörðum og eitt á Suðurlandi. Heildarfjöldi sjómanna í 

hentugleikaúrtakinu voru 20 talsins. Hringt var í fyrrum sjómenn og þeim boðin þátttaka í 

rannsókninni og ef vilyrði fékkst frá þeim var spurningalistinn í kjölfarið lagður fyrir þá. Sérstakt 

kynningarbréf var útbúið fyrir þennan hóp úrtaksins en svarendum bauðst að fá það afhent að 

fyrirlögn lokinni (sjá fylgiskjal E). 

 

Spurningalistinn 

Áður en rannsóknin hófst hönnuðu rannsakendur spurningarlista með aðstoð 

ábyrgðarmanns rannsóknarinnar. Við gerð spurninganna var tekið mið af rituðum heimildum um 

gerð spurningalista (Grétar Þór Eyþórsson, 2013) og byggði innihald hans á rannsóknum um 

efnið. Spurningalistinn inniheldur 34 spurningar sem skiptast niður á fimm kafla (sjá fylgiskjal 

F). Fyrsti kaflinn snýr að bakgrunni sjómannanna og er þar m.a. spurt um fæðingarár, búsetu og 

hjúskaparstöðu þeirra. Því næst er spurt um sjómennsku þeirra t.d. upphaf hennar, lengd, lok og 
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hvernig viðkomandi líkaði starfið. Í þriðja kafla listans er spurt um starfslokaferlið t.d. um ástæðu 

þess að viðkomandi hætti störfum á sjó og undirbúning starfslokanna. Þar á eftir er spurt um 

heimilislífið bæði fyrir og eftir starfslok en þar er t.d. spurt um þátttöku í heimilishaldi og 

ummönnun barna. Í síðasta kaflanum er spurt um tómstundaiðju og félagslíf á sjó og í landi, bæði 

fyrir og eftir starfslok. Í þeim kafla er t.d. spurt um hversu reglulega viðkomandi varði tíma 

sínum í sjónvarspáhorf, útivist og ferðalög. 

Spurningarlistinn inniheldur þrjár gerðir spurninga: lokaðar, opnar og hálf-opnar. 

Kosturinn við það að spyrja lokaðra spurninga er sá að þær eru auðveldar í úrvinnslu og 

hagstæður kostur þegar verið er að vinna að rannsókn með stóru úrtaki (Grétar Þór Eyþórsson, 

2013). Í lokuðum spurningum þarf viðmælandi að velja á milli fyrirfram ákveðinna 

svarmöguleika sem eiga best við um hann og eru þeir á nafn- eða raðkvarða. Við gerð lokaðra 

spurninga þarf rannsakandi að hafa nokkur atriði í huga þ.e. að svarmöguleikar skarist ekki, nái 

yfir öll möguleg svör og séu ekki það margir að ómögulegt sé fyrir svarenda að hafa yfirsýn yfir 

þá (Grétar Þór Eyþórsson, 2013; Field, 2009). Dæmi um lokaða spurningu í spurningarlistanum: 

Hvernig líkaði þér sjómennskan? Hér eru svarmöguleikar á raðkvarða: (1) mjög vel, (2) frekar 

vel, (3) hvorki vel né illa, (4) frekar illa og (5) mjög illa. Fjöldi svarmöguleika í lokuðu 

spurningunum í listanum eru á bilinu þrír til níu. 

Í opnu spurningunum er ekki boðið upp á neina svarmöguleika í listanum og þurfa 

svarendur að móta svar sitt eftir eigin höfði (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Dæmi um opna 

spurningu í listanum: Hvað varstu mörg ár á sjónum? Að auki eru notaðar hálf-opnar spurningar 

en þær eru blanda af opnum og lokuðum spurningum. Fyrirfram ákveðnir svarkostir standa til 

boða ásamt einum opnum en það kemur til vegna þess að allir mögulegir svarkostir eru ekki 

þekkir af rannsakendunum (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Dæmi um hálf-opna spurningu í 

listanum: Hvað líkaði þér best við sjómennskuna? Hér eru svarmöguleikar á nafnkvarða: (1) 
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vinnutíminn, (2) störfin, (3) launin, (4) félagsskapurinn, (5) einangrunin, (6) annað, hvað? Fjöldi 

svarmöguleika í hálf-opnu spurningunum í listanum eru fjórir til sex. 

Þegar listinn var tilbúinn var haft samband við Hjördísi Sigursteinsdóttur, aðjúnkt við 

félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri. Hún las listann yfir og kom með tillögur að úrbótum. Í 

kjölfarið var listinn lagfærður og forprófaður. Rannsakendur hringdu hvor í annan og einnig í 

fjölskyldumeðlimi sína. Með forprófun æfðu rannsakendur að bera fram spurningarnar og kanna 

hvernig listinn reyndist. Einnig fengu þeir ábendingar um úrbætur frá fjölskyldumeðlimum, 

endurbætur gerðar á listanum og hann tilbúinn til notkunar (sjá fylgiskjal F). 

 

Framkvæmd 

Mikilvægt er að rannsóknir uppfylli siðferðilegar kröfur ekki síður en aðferðafræðilegar. 

Áður en rannsóknin hófst var hún tilkynnt til Persónuverndar (sjá fylgiskjal G), en öll vinna við 

persónulegar upplýsingar í rannsóknum er tilkynningarskyld (Persónuvernd, e.d.), svo farið sé að 

reglum um persónuvernd og friðhelgi einkalífs (Lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000). Allar upplýsingar sem svarendur veittu í símtölunum voru 

meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd (Lög um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000). Svarendur boðuðu þátttöku sína á tímabilinu 7. mars til 

11. apríl 2014 og fór gagnaöflun slembiúrtaksins fram á tímabilinu 24. mars til 13. apríl 2014 og 

frá svarendum hentugleikaúrtaksins dagana 31. mars til 3. apríl 2014. Við fyrirlögn 

spurningalistans var misjafnt hvort svarmöguleikar voru allir bornir fram eða rannsakendur 

hikuðu eftir að þeir báru upp spurninguna og svarendum gafst færi á því að svara eftir eigin höfði. 
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Öflun og greining gagna 

Eins og áður hefur komið fram var hafist handa við að hringja í svarendur slembiúrtaksins 

innan 10 daga frá því að þeir létu vita að þeir vildu taka þátt í rannsókninni og gáfu upp nafn og 

símanúmer og var sú upphringing túlkuð sem upplýst samþykki. Að auki hringdu rannsakendur í 

svarendur úr hentugleikaúrtakinu og buðu þeim í upphafi símtals þátttöku og ef þeir féllust á hana 

var litið á það sem upplýst samþykk. Á meðan á gagnasöfnun stóð voru svarendur listaðir upp í 

töflu þar sem fram kom hvenær hringt var í viðkomandi, hversu langt símtalið var og úr hvað 

lífeyrissjóð viðkomandi fær greiddan lífeyri. Rannsakendur báru sjálfir kostnað af símtölunum. 

Að lokinni gagnasöfnun voru gögnin slegin inn í tölfræðiforritið Statistical package for 

social Sciences (SPSS, 17. útgáfa) og var það notað til að vinna úr þeim upplýsingum sem 

fengust með fyrirlögn spurningalistans. Með því forriti var hægt að sjá tíðni, hlutfall, meðaltal og 

spönn svara o.fl.. Notuð var einföld lýsandi tölfræði til að svara rannsóknarspurningunum 

þremur. Til að setja niðurstöðurnar fram og lýsa þeim voru gögnin flutt frá SPSS yfir í 

töflureikninn Microsoft Office Excel og ritvinnsluforritið Microsoft Office Word þar sem 

tíðnitöflur og stöplarit voru útbúin. Einnig voru niðurstöður settar fram í orðum.  
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KAFLI IV 

NIÐURSTÖÐUR 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar verða settar fram í kaflanum í formi taflna og mynda, 

en þeim er ætlað að svara rannsóknarspurningum sem lagt var upp með: (1) Hvernig er starfi 

íslenskra sjómanna háttað? (2) Hvernig er fyrirkomulag starfslokaferlis íslenskra sjómanna? (3) 

Hvaða breytingar verða á þátttöku sjómanna í heimilislífi, tómstundaiðju og félagslífi eftir að þeir 

hætta störfum á sjó? Umfjöllun verður í samræmi við skipulag spurningalistans sem sjómennirnir 

svöruðu þ.e. bakgrunni þeirra, atriðum sem varðar sjómennsku, starfslokaferli þeirra, þátttöku 

þeirra í heimilislífi, tómstundaiðju og félagslífi. Svarendum gafst kostur á að bæta inn 

svarmöguleikum í hálf-opnu spurningunum (sjá fylgiskjali F) og verður gerð grein fyrir þeim. 

 

Rannsóknargögn 

Þeir einstaklingar sem buðu sig fram úr 70 manna slembiúrtaki Gildis voru 26 og svarar 

þessi fjöldi manns til 37% svörunar. Af þeim 20 sjómönnum sem bent var á með 

hentugleikaaðferð voru fimm sem höfnuðu þátttöku og fjórir sem náðist ekki í þrátt fyrir ítrekaðar 

tilraunir. Af þeim 16 sem náðist í vildu 11 þeirra taka þátt eða 69% svörun og var því 

heildarsvarhlutfall 43%. Viðtölin tóku á bilinu 15 til 53 mínútur og var meðaltallengd þeirra 29 

mínútur. 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

Niðurstöður byggja á svörun 37 (100%) sjómanna á eftirlaunum sem fæddir eru á árunum 

1932 til 1954. Svarendur voru því á aldrinum 60 til 82 ára í ársbyrjun 2014 og meðalaldur þeirra 

71 ár. Aðrar bakgrunnsupplýsingar svarenda má sjá í töflu 1. Sjómennirnir búa flestir á 
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Suðurlandi og Austfjörðum, en svarenda í hentugleikaúrtakið var leitað þar. Flestir þeirra voru 

giftir eða í sambúð en fáeinir höfðu misst maka sinn og eru því ekklar í dag. Allir sjómennirnir 

áttu börn og barnabörn, allt að sex börn og 20 barnabörn. Hluti svarendanna átti stjúpbörn og 

stjúpbarnabörn en ekki var gerður greinamunar á þeim og öðrum börnum við greiningu gagna. 

Flestir sjómennirnir fengu greiddan lífeyri úr lífeyrissjóðnum Gildi en þeir sem fengust með 

hentugleikaúrtakinu fengu ýmist lífeyri frá Stapa, Gildi og/eða Lífeyrissjóði opinbera 

starfsmanna en sumir þeirra fengu greitt frá fleirum en einum lífeyrissjóði. 

 

Tafla 1. 

Bakgrunnsupplýsingar sjómanna eftir fjölda og hlutfalli. 

Búseta  N % 

 Austfirðir/Suðausturland 12 32 

 Höfuðborgarsvæði 3 8 

 Norðurland 4 11 

 Vesturland 3 8 

 Suðurland/Suðurnes/Vestmannaeyjar 15 41 

Hjúskaparstaða    

 Giftur eða í sambúð 31 84 

 Ekkill 5 14 

 Fráskilinn 1 2 

Lífeyrissjóðir þátttakenda  

 Gildi 26 70 

 Stapi 6 16 

 Gildi og aðrir sjóðir 4 11 

 Annað 1 3 

Samtals fyrir hverja breytu  37 100 
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Sjómennska 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum sem svara fyrstu rannsóknarspurningunni um 

hvernig sjómennsku er háttað. Leitað verður svara við þessari spurningu í hluta spurningalistans 

er snýr að sjómennskunni. Sjómenn hófu störf á sjó á aldrinum 8 til 22 ára og var meðalaldur 

þeirra 15 ára. Þeir störfuðu á sjó í 22 til 58 ár eða að meðaltali 44 ár. Um helmingur sjómannanna 

hófu störf vegna áhuga en fjölskyldusaga var næst algengasta ástæða þess að þeir hófu 

sjómennsku. Stærstur hluti svarendanna starfaði sem skipstjóri lengst af. Fjórir af skipstjórunum 

störfum sem stýrimenn jafn lengi og gátu ekki gert upp á milli hvoru hlutverkinu þeir gegndu 

lengur. Að auki var einn skipstjóranna sem gegndi öllum hlutverkum á sjó en hann starfaði á 

smábát lengst af (sjá töflu 2). 

Allmargir sjómannanna voru á vertíðarbátum lengst af sem gerður var út frá heimabæ 

þeirra. Undir annað í töflu 2 flokkast sjómaður sem var lengst af á trillu, annar sem var á togskipi 

og sá þriðji gat ekki gert upp á milli þess hvaða gerð skipa hann starfaði lengst á. Það sem 

þriðjungi sjómannanna líkaði best við sjómennskuna voru launin. Undir annað flokkast fjórir 

sjómenn sem tilgreindu tvo eða fleiri kosti sem voru í boði einnig voru nokkur atriði sem 

einstakir sjómenn tilgreindu, en það voru: störfin um borð sem tveir nefndu, áhugi á tækjum og 

nýjungum, kyrrðin og hreinleikinn, báturinn og fjölbreytnin um borð, en hvert atriði var nefnt af 

einum sjómanni. Flestir sjómannanna voru sammála um að fjarvera frá fjölskyldu væri það sem 

þeim líkaði síst við sjómennskuna. Stór hluti svarenda valdi annað svar en það sem var í boði en 

það voru þættirnir kuldinn (n=1), vinnutíminn (n=1) og að fara út á sjó í góðu veðri en sá vildi 

nýta tímann til annarra verka í landi (n=1). Einn sjómannanna gat ekki gert upp hug sinn og valdi 

því fleiri en einn möguleika.  
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Tafla 2. 

Sjómennska, ástæða hennar og mikilvægi eftir fjölda og hlutfalli. 

Ástæða sjómennsku  N % 

 Áhugi á starfi 14 38 

 Fjölskyldusaga 9 24 

 Góð laun 4 10 

 Fáir aðrir möguleikar en sjómennska 5 14 

 Annað 5 14 

Starfshlutverk á sjó    

 Háseti 5 14 

 Kokkur 2 5 

 Skipstjóri 20 54 

 Stýrimaður 6 16 

 Vélstjóri 4 11 

Tegundir skipa    

 Vertíðarbátur 17 46 

 Togari 9 24 

 Fjölveiðiskip 8 22 

 Annað 3 8 

Best við sjómennsku    

 Launin 12 32 

 Vinnutíminn 5 14 

 Félagsskapurinn 4 11 

 Frelsið 3 8 

 Þegar vel fiskaðist 3 8 

 Annað 10 27 

Síst við sjómennsku    

 Fjarvera frá fjölskyldu 21 57 

 Sjóveiki 5 14 

 Bræla 4 11 

 Ekkert sérstakt 3 7 

 Annað 4 11 

Samtals fyrir hverja breytu  37 100 
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Þegar á heildina er litið má sjá að þeim sem líkaði sjómennskan mjög vel voru 19 og þeim 

sem líkaði hún frekar vel voru 12. Sex sjómannanna líkaði sjómennskan hvorki vel né illa en 

engum líkaði hún illa. Svarendur voru spurðir um lengd veiðiferða, þá stystu og þá lengstu, og 

kom í ljós að lengdin var mjög misjöfn eins og búast mátti við. Stystu túrar sjómannanna voru frá 

sex klst. til fjórar vikur. Hjá 26 mannanna var þó algengast að stystu túrarnir hafi verið einn 

dagur. Lengstu túrarnir voru hins vegar tveir dagar til fimm mánuðir. Algengast var þó að lengstu 

veiðiferðirnar hafi verið í kringum þrjá mánuði og var svarhlutfall þeirra átta manns. Þeir 

sjómenn sem fóru í þriggja til fimm mánaða túra fóru t.d. í Norðursjóinn eða til Nýfundnalands 

að veiða. 

 

Starfslokaferli 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum sem svara rannsóknarspurningunni um hvernig 

fyrirkomulag starfslokaferlis íslenskra sjómanna er og verður henni svarað með þeim hluta 

spurningarlistans sem snýr að starfslokunum og aðdraganda þeirra. Meðalaldur sjómannanna við 

starfslok á sjó var 62 ár. Niðurstöður sýndu að algengast var að sjómennirnir hættu störfum á sjó 

vegna aldurs og heilsufarsástæðna. Þeir sem hættu af heilsufarsástæðum voru á misjöfnum aldri 

allt frá 44 til 68 ára og var meðalaldur þeirra 59 ár. Meðalaldur sérfræðimenntaðra sjómanna við 

starfslok var 61 ár en hásetar unnu þremur árum lengur svo meðalaldur þeirra við starfslok var 64 

ár. Það sem flokkaðist í aðrar ástæður fyrir að hætta á sjó voru svör einstakra manna en það var 

fjarlægð frá útgerð, eldur kom upp í bát, skortur á starfsréttindum, breytt fyrirkomulag hjá 

fyrirtæki og kvótalögin en tveir af mönnunum tilgreindu þau (sjá töflu 3).  
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Tafla 3. 

Ástæða starfsloka eftir fjölda og hlutfalli. 

Ástæða starfsloka  N % 

 Aldur 13 35 

 Heilsufarsástæður 10 27 

 Skipið selt 5 14 

 Persónulegar ástæður 3 8 

 Annað 6 16 

Samtals  37 100 

Tíminn frá starfslokum var á bilinu 1 til 34 ár og var meðallengdin 11 ár. Allir 

svarendurnir nema einn voru alveg hættir störfum á sjó en þessi eini leysir enn af í einstaka túr. 

Nítján fyrrum sjómannanna hófu störf í landi eftir starfslok á sjó og líkaði 13 þeirra sú vinna vel. 

Misjafnt var hvaða ástæða lá að baki því að þeir hófu störf í landi en sex hættu á sjó af 

heilsufarsástæðum og tveir vegna þess að skiptið var selt. Því má segja að átta sjómannanna af 

þeim 19 sem hófu störf í landi neyddust til að hætta á sjó. Sex svarendanna eru enn starfandi í 

landi í dag og eru þeir á misjöfnum aldri, 60 til 78 ára. Þeir vinna ýmist fulla vinnu eða hlutastörf 

og er starfsvettvangur þeirra ólíkur. Störf þeirra eru ýmiss konar þjónustustörf en þrír þeirra starfa 

í tengslum við sjóinn. 

Margir sjómannanna voru sáttir við starfslok sín á sjó (n=29). Sjómennirnir undirbjuggu 

almennt ekki starfslok sín (n=25) en það var þá helst að þeir fækkuðu ferðum á sjó (n=10). Þrátt 

fyrir lítinn undirbúning var einn sjómaður sem fann sér tómstundaiðju að sýsla við og annar fór á 

starfslokanámskeið á vegum stéttarfélags síns. Hann hafði þó orð á því að námskeiðið hafi lítið 

nýst sér. Samt sem áður álitu flestir þeirra sig vera vel undirbúna fyrir starfslokin (n=24). 

Svarendur voru spurðir einnar opinnar spurningar þar sem þeir gátu sagt frá því hvort eitthvað 

hefði mátt bæta í undirbúningi starfsloka og var fjöldi þeirra sem tilgreindu ekki neitt alls 30. Þeir 
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sem höfðu eitthvað til málanna að leggja höfðu misjöfn svör t.d. að bæta þyrfti kynningu á 

tómstundaiðju sem væri aðgengileg, að fyrirtæki myndu bjóða starfsfólki upp á að stytta daglegan 

vinnutíma og hafa upplýsingar frá lífeyrissjóðunum aðgengilegri. Einnig voru sjómennirnir 

spurðir um réttindi sín frá lífeyrissjóðum og hvort að þeir hefðu fengið nægilega upplýsingar 

þegar þeir hættu störfum á sjó. Þeir sem svörðu þessari spurningu játandi voru 27 og voru 22 af 

þeim sem lýstu því að upplýsingarnar hefðu nýst vel og tilgreindu fjórir þeirra að þeir hafi fengið 

yfirlit frá lífeyrissjóðunum. Margir virtust ekki skilja spurninguna nógu vel og lá sumum mikið á 

hjarta að tala um þá skerðingu sem varð á lífeyri þeirra í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 og 

lýstu þeir óánægju sinni með það. 

 

Þátttaka í heimilislífi, tómstundaiðju og félagslífi 

Hér er leitast við að svara þriðju rannsóknarspurningunni um hvaða breytingar verða á 

þátttöku sjómanna í heimilislífi, tómstundaiðju og félagslífi eftir að þeir hætta störfum á sjó. 

Svara við þessari spurningu var leitað í síðustu tveimur hlutum spurningarlistans sem snúa að 

heimilislífi og tómstundaiðju og félagslífi. Þær niðurstöður sem verða settar fram í formi mynda 

má einnig sjá í tíðnitöflum í fylgiskjali H. Í þeim hluta spurningalistans er snéri að heimilislífinu 

var spurt hve mikil eða lítil þátttaka sjómannsins var í útiverkum, viðfangsefnum innan 

heimilisins og umönnun barna og barnabarna, fyrir starfslok og í dag. Eins og sjá má á mynd 3 

var þátttaka sjómanna í athöfnum innan heimilisins í landlegu fyrir starfslok mismikil. Þátttaka í 

viðhaldi á húsnæði, tækjum og tólum ásamt útivinnu s.s. garðvinnu eða snjómokstri var mikil og 

tók stærstur hluti svarenda mikinn þátt í þeim athöfnum. Aftur á móti var þátttaka þeirra frekar 

lítil að öðru leyti og sérstaklega þegar kom að heimilisstörfum en aðeins fáir mannanna tóku 

mikinn þátt í þeim. Þátttaka sjómannanna í að annast börnin og aðstoða þau við lærdóm var í 

minna lagi og tók aðeins þriðjungur þeirra mikinn þátt í því í landlegum. 
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Þátttaka sjómannanna innan heimilisins í dag, er enn mikil í viðhaldi á húsnæði, tækjum 

og tólum ásamt útivinnu. Fleiri menn taka nú þátt í fjármálum heimilisins heldur en áður. Einnig 

sést að meirihluti sjómannanna tekur nú mikinn þátt í umönnun barnabarna sinna (sjá mynd 4). 

Mynd 3. Fjöldi svarenda skipt eftir því hversu mikinn eða lítinn þátt þeir tóku í heimilislífi fyrir 

starfslok. 

Mynd 4. Fjöldi svarenda skipt eftir því hversu mikinn eða lítinn þátt þeir taka í heimilislífi nú í dag. 
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Á mynd 5 má sjá samanburð á þátttöku sjómannanna í heimilislífi fyrir starfslok og í dag. 

Þar kemur fram að þátttaka þeirra hefur aukist í flestum viðfangsefnum innan heimilisins, s.s. 

eldamennsku, þrifum, þvottum og matarinnkaupum. Dregið hefur úr þátttöku í viðhaldi á 

húsnæði, tækjum og tólum og garðvinnu frá því fyrir starfslok. Á myndinni hafa atriðin að annast 

börn og barnabörn verið tekin saman í eitt atriði. 

Fjórir mannanna tóku mikinn þátt í viðfangsefnum innan heimilisins vegna annarra 

ástæðna en starfslokanna, þ.e. skilnaðar, veikinda eða fráfalls maka. Aðeins einn fyrrum 

sjómaður tók lítinn þátt í viðfangsefnum innan heimilisins vegna veikinda eftir að hann hætti 

störfum. Sjómennirnir voru allir sammála um að þeir væru sáttir við þau viðfangsefni sem þeir 

tóku að sér innan heimilisins eftir starfslok. Aðeins tveir sjómannanna sögðu frá því að 

eiginkonur þeirra hefðu verið ósáttar með þau viðfangsefni sem þeir tóku að sér á heimilinu eftir 

störf á sjó. Annar þeirra sagði að eiginkona hans hafi þótt hann verið taka af henni heimilisins. 

 Skoðað var hversu oft sjómennirnir tóku þátt í tómstundaiðju og félagslífi á frívöktum á 
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Mynd 5. Samanburður á mikilli þátttöku sjómanna í heimilislífi, fyrir starfslok og í dag. 
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sjó, frístundum í landi og í dag. Niðurstöður sýndu að sá tími sem þeir höfðu í tómstundaiðju og 

félagslíf, á frívöktum á sjónum, var oftast nýttur í hvíld eða svefn (n=34). Meira en helmingur 

svarendanna nýtti einnig tímann á frívöktunum til samskipta við fjölskyldu (n=28), í lestur (n=25) 

og útvarpshlustun (n=20) (sjá fylgiskjal H). Stór hluti sjómannanna hafði orð á því að með 

tilkomu tækninnar hefði verið mun auðveldara að hafa samband við fjölskyldu. Fáir svarendanna 

kynntust tölvum og internetinu um borð en það kom á seinnihluta starfsævi þeirra. Nokkrir 

sjómannanna höfðu orð á því að tæknin hefði haft neikvæðar afleiðingar í för með sér t.d. dró úr 

spilamennsku þegar sjónvarpið kom um borð. 

Þátttaka sjómannanna í tómstundaiðju og félagslífi í landlegu fyrir starfslok (sjá mynd 6) 

var mismikil en rúmlega helmingur svarendanna varði tíma sínum oft í sjónvarpsáhorf. Stærstur 

hluti sjómannanna nýttu tímann í samveru með fjölskyldu. Örfáir fyrrum sjómannanna stunduðu 

líkamsrækt oft í landlegu á milli túra en einnig kom fram að fæstir mannanna vörðu tíma sínum 

oft í hvíld þegar að þeir komu í land. Fáir svarenda sinntu félagsstarfi eða sjálfboðastarfi á meðan 

þeir voru í fríi á milli veiðiferð. 
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Mynd 6. Fjöldi svarenda skipt eftir því hversu oft eða sjaldan þeir tóku þátt í tómstundaiðju og félagslífi 

fyrir starfslok. 
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Í dag ver meirihluti sjómannanna tíma sínum oft í sjónvarpsáhorf og verja jafnmargir 

þeirra tíma með fjölskyldunni. Allmargir þeirra nýta tíma sinn í dag oft í lestur og útvarpshlustun. 

Rúmlega helmingur sjómannanna stunda oft útivist eftir starfslok t.d. fara þeir í gönguferðir, golf 

og veiði s.s. skot- eða stangveiði (sjá mynd 7). 

Nokkrir svarendanna tilgreindu aðra tómstundaiðju en nefnd var í listanum og voru það 

hljóðfæraleikur (n=2), viðhald á húsnæði, tækjum og hlutum, s.s. sumarbústaðnum (n= 9), 

leikhúsferðir (n=1) og að leggja krossgátur eða sudoku þrautir (n=2), en þetta eru tómstundaiðja 

sem þeir sinna ýmist stundum eða oft í dag. Sumir fyrrum sjómannanna sögðu frá því að þeir 

hefðu viljað hafa tómstundaiðju á yngri árum sem þeir hefðu getað gripið til eftir starfslokin, á 

meðan aðrir töluðu um að þeir mættu vera virkari og nýta sjálfan sig betur í dag. Þó voru aðrir á 

annarri skoðun og töluðu um að þeir væru sjálfum sér nægir og þyrftu ekki fast skipulag. Nokkrir 
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Mynd 7. Fjöldi svarenda skipt eftir því hversu oft eða sjaldan þeir taka þátt í tómstundaiðju og félagslífi 

nú í dag. 
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sjómannanna tilgreindu einnig að þeir ættu smábát sem þeir nýttu til veiða yfir sumartíminn á 

svokölluðum strandveiðum. 

Samanburður á því hversu oft sjómennirnir tóku þátt í tómstundaiðju og félagslífi, áður og 

nú, sýndi að einhverjar breytingar hafi orðið. Færri sjómenn hvíla sig á daginn nú heldur en fyrir 

starfslok. Ástundun líkamsræktar hefur aukist og stundar um fjórðungur mannanna hana oft í dag, 

en áður voru það töluvert færri. Í dag stunda fleiri sjómenn oft sund eða rúmlega þriðjungur 

þeirra en þar hefur orðið fjölgun á frá því áður. Fjöldi þeirra sem stunda spilamennsku oft hefur 

aukist að einhverju leyti. Meirihluti svarenda ferðast oft innan- jafnt sem utanlands en þátttaka 

þeirra í ferðalögum hefur farið minnkandi með árunum. Þrátt fyrir það töluðu margir 

sjómannanna um að þeir færu í utanlandsferðir að lágmarki einu sinni á ári. Þátttaka þeirra í 

félagsstarfi og sjálfboðastarfi minnkaði eftir að þeir hættu störfum á sjó en áður voru þeir t.d. 

félagsmenn í Sjómannafélaginu eða Kiwanisklúbbnum (sjá mynd 8). 

Mynd 8. Samanburður á þátttöku sjómanna í tómstundaiðju og félagslífi, fyrir starfslok og í dag. 
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Sjómennirnir voru spurðir hvort að þeir væru sáttir við það hvernig þeir verðu dögum 

sínum í dag og reyndist það vera svo hjá meirihluta þeirra (n=32). Aðeins lítill hluti svarenda 

(n=5) tilgreindi að þeir hefðu of lítið að gera í dag. Síðasta spurningin í spurningarlistanum var 

opin þar sem sjómönnunum gafst kostur á því að bæta við upplýsingum. Þar nefndu nokkrir 

sjómenn (n=7) atriði sem lágu þeim á hjarta t.d. að þeir væru sáttir með starfslok sín á sjó og lífið 

í dag. Hluti þeirra sagði að þeir hefðu nóg fyrir stafni í dag og meiri tími gæfist fyrir fjölskylduna 

og að hún skipti þá miklu máli. Aðrir sögðu frá því að á meðan að heilsa væri góð þá væru þeir 

sáttir. Sumir voru ekki eins sáttir t.d. vegna þess að þeir væru bundnir heima vegna sinna eigin 

veikinda eða maka. Einn sagði frá því að fyrst eftir að hann hætti störfum upplifði hann sig sem 

letingja en sú tilfinning væri horfin í dag. 

 

Samantekt niðurstaðna 

Svar fékkst við öllum þeim rannsóknarspurningum sem lagt var af stað með í upphafi. 

Flestir sjómennirnir byrjuðu að stunda sjóinn ungir vegna áhuga á sjómennskunni og voru á sjó 

að jafnaði í 44 ár. Stærstur hluti svarendanna voru sáttir við starf sitt á sjó. Stóri hluti 

sjómannanna hætti á sjó vegna aldurs eða af heilsufarsástæðum. Meirihluti sjómannanna undirbjó 

starfslok sín ekki neitt formlega, þrátt fyrir það var stærstur hluti þeirra sáttir við þau. Mikil 

breyting varð á þátttöku sjómannanna í viðfangsefnum innan heimilisins en þeir juku ekki eins 

mikið við sig þátttöku í tómstundaiðju og félagslífi eftir störf á sjó. Í næsta kafla verður rætt um 

niðurstöðurnar og þær bornar saman við fræðilegt efni.  
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KAFLI V 

UMRÆÐUR 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu mikilvægar upplýsingar um það hvernig sjómennsku 

og starfslokaferli íslenskra sjómanna er háttað en efnið hefur lítið verið rannsakað. Aldrei áður 

hefur þátttaka sjómannanna í viðfangsefnum innan heimilisins, tómstundaiðju og félagslífi fyrir 

og eftir starfslok á sjó verið rannsökuð og er því mikilvæg viðbót við rannsóknir á sjómönnum og 

lífi þeirra á eftirlaunum. Í þessum kafla verða niðurstöður túlkaðar og bornar saman við þá 

fræðilegu þekkingu sem til er um efnið s.s. fyrri rannsóknir og hugmyndafræðina sem stýrði 

rannsókninni. Uppbygging kaflans verður í takt við niðurstöðukafla rannsóknarinnar og í lok 

hans verður að auki fjallað um helstu takmarkanir rannsóknarinnar og hagnýtt gildi hennar. Að 

síðustu verður sagt frá hugmyndum rannsakenda að framtíðarrannsóknum á sama sviði. 

Svörun úr slembiúrtakinu (n=70) fékkst aðeins frá 26 sjómönnum (37%) en það er lág 

svörun miðað við megindlega rannsókn þar sem viðmiðið er 60% til 70% svörun (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Lágt svarhlutfall skýrist líklega af því að þeir þurftu að 

hafa samband við ábyrgðarmann rannsóknarinnar og bjóða sig fram til þátttöku. Ætla má að ef 

rannsakendur hefðu farið aðra leið t.d. hringt beint í fyrrum sjómenn og boðið þeim þátttaka, þá 

hefðu þeir aðeins þurft að játa eða neita í stað þess að hafa samband af fyrra bragði og hefði 

svarhlutfall hugsanlega orðið hærra. Raunin var sú með hentugleikaúrtakið en þar var 

svarhlutfallið 69%. Einnig kom í ljós þegar sjómennirnir hringdu að nokkrir þeirra höfðu verið 

erlendis og má búast við að fleiri sjómenn á eftirlaunum hafi einnig verið að heiman meðan á 

gagnaöflun stóð. Leiða má líkur að því að menn sem eru sáttir með eigin stöðu í dag, starf sitt á 

sjó og starfslokin séu líklegri til þess að bjóða sig fram til þátttöku í rannsókn sem þessari heldur 

en þeir sem eru á stigi vonbrigðar í starfslokaferlinu. Allir sjómennirnir sem buðu sig fram til 

þátttöku áttu börn og velta má vöngum yfir því hvort það endurspegli starfsstéttina þ.e. að flestir 
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sjómenn eigi börn eða hvort tilviljun hafi ráðið því að eingöngu sjómenn sem áttu börn hafi boðið 

sig fram. 

Fimm þeirra sem hringt var í úr hentugleikaúrtakinu neituðu þátttöku í rannsókninni en, 

samkvæmt Lavrakas (2010) er auðveldara fyrir fólk að neita þátttöku í gegnum síma heldur en í 

viðtali þar sem báðir aðilar eru á staðnum. Einnig voru fjórir menn, úr hentugleikaúrtakinu, sem 

svörðuð ekki þegar reynt var að ná í þá en Jackson (2011) talar um að sumt fólk svari ekki 

símtölum úr símanúmerum sem það kannast ekki við. Einnig er mögulegt að einhverjir þeirra 

hafði ekki verið á landinu eins og áður segir. Rannsakendur upplifðu það að svarendur sem 

fengust með hentugleikaúrtakinu, voru orðnir þreyttir þegar símtalið var orðið lengra en 15 

mínútur og samræmist það að einhverju leyti því sem Lavrakas (2010) segir um að fólk þreytist 

að vera í símanum yfir 20 mínútur. Það kom rannsakendum á óvart að starfslok sjómanna hafi 

ekki verið rannsökuð áður þar sem sjávarútvegur er einn aðalatvinnuvegur Íslendinga og 

mikilvæg tekjulind þjóðarbúsins mætti búast við fleiri rannsóknum á þeim vettvangi og þá frá 

sjónarhóli sjómanna sjálfra (Ingólfur Ingvarsson og Samúel Ingi Þórisson, 2006). 

Ef svör við fyrstu rannsóknarspurningunni eru skoðuð má sjá að flestir sjómannanna 

gegndu hlutverkum yfirmanna s.s. við skipstjórn, stýrimennsku eða vélstjórn en aðeins fimm 

mannanna gegndu hlutverki háseta lengst af. Á flestum fiskiskipum í dag eru hásetar í miklum 

meirihluta skipverja (Grétar Rögnvarsson munnleg heimild, 12. mars. 2014) og er því hlutfall 

háseta of lágt og má því draga þá ályktun að niðurstöðurnar endurspegli ekki alla sjómenn á 

Íslandi. Ætla mætti út frá niðurstöðum um hlutverk svarenda að 32 þeirra hafi verið með menntun 

til að gegna yfir- eða stjórnunarstöðum s.s. skipstjórar eða stýrimenn. Með hliðsjón af því hve 

margir svarendanna sinntu sérfræðistörfum gæti hugsast að hásetar hafi verið ragari við að bjóða 

sig fram til þátttöku en þeir voru aðeins þrír talsins. Einnig gæti verið að úrtakið hafi verið 

skekkt. 
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Sjómennirnir byrjuðu flestir á sjó vegna áhuga og áttu, að meðaltali langan starfsaldur á 

sjó. Þeir hófu sjómennsku mjög ungir að árum og hættu að meðaltali rúmlega sextugir. 

Helmingur sjómannanna hóf störf í landi eftir starfslok á sjó. Sérfræðimenntaðir sjómanna hættur 

störfum á sjó að jafnaði 61 árs en meðalaldur háseta var 64 ár. Það kom rannsakendum á óvart að 

hásetarnir hafi unnið lengur en þeir menntuðu vegna þess að vinna háseta krefst meira líkamlegs 

erfiðis. Meðalaldur sjómannanna við starfslok samræmdist ekki því sem Guðmundur Sigurðsson 

og Ragnhildur Helgadóttir (2007) tala um. En þau greina frá því að flestir sjómenn starfi ekki 

lengur en til sextugt vegna þess hve erfitt starf sjómanna er og lengd vinnutíma (Guðmundur 

Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir, 2007). Misjafnar ástæður voru fyrir því hvers vegna 

sjómennirnir hættu störfum á sjó en flestir hættu vegna aldurs eða af heilsufarástæðum. Sá hluti 

sjómanna sem hætti vegna heilsufarsástæðna var á breiðu aldursbili eða 44 til 68 ára, en þessi 

mikli fjöldi sjómanna sem hættir vegna þessa getur verið vísbending um hve erfitt og slítandi 

starf sjómanna er (Lovísa Ólafsdóttir, 2004). Vilji og áhugi er það sem dreif þá áfram í starfi sínu 

og gerði það að verkum að þeim líkaði sjómennskan vel. Þetta ber að einhverju leyti saman við 

það sem fram kemur í líkaninu um iðju mannsins en þar segir að ef fólk tekur sér fyrir hendur 

viðfangsefni sem veita því ánægju verður aðlögunin meiri en ella (Kielhofner, 2008). 

Ef skoðaðar eru niðurstöðurnar sem svara annarri rannsóknarspurningunni má sjá að 

mislangur tími er liðinn frá starfslokum svarenda á sjó eða 1 til 34 ár, því má segja að þeir séu á 

misjöfnum stað í starfslokaferlinu. Þetta samræmist stigskiptingu starfsloka sem Atchley og 

Barusch (2004) og Pettican og Prior (2011) settu fram. Niðurstöður sýndu að flestir sjómannanna 

voru sáttir með starfslokaferli sitt og því líklega komnir á síðasta stig starfslokaferlisins. Stór 

hluti svarenda undirbjuggu starfslok sín ekkert og voru samt sem áður sáttir við ferlið. Því er velt 

upp hér hvort sjómenn telji eingöngu formlegan undirbúning s.s. þátttöku í starfslokanámskeiði 

sem undirbúning en rannsakendur gerðu ekki greinarmun á formlegum og óformlegum 
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undirbúningi í spurningarlistanum. Það gæti haft áhrif á að sjómennirnir tóku ekki óformlegan 

undirbúning með í reikninginn, en hann nær til hugræns undirbúnings s.s. að sjá sjálfan sig fyrir 

sér á eftirlaunum og velta fyrir sér hvað hægt sé að taka sér fyrir hendur í kjölfar starfsloka. 

Aðeins fjórir mannanna sögðu frá því að þeir hafi fengið yfirlit frá lífeyrissjóðunum og að þær 

upplýsingar hafi nýst vel, en samkvæmt Taylor-Cater og Cook (1997) er það hluti af formlegum 

undirbúningi. Leiða má líkur af því ,út frá lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997, að flestir mannanna hafi fengið yfirlit þó svo að þeir hafi 

ekki greint frá því. 

Flestir sjómannanna voru sáttir við starfslokaferli sitt þrátt fyrir lítinn undirbúning en það 

er í andstöðu við það sem Knotts (2008), Pepin og Deutshers (2011) og Anna Jónsdóttir og félaga 

(1996a) setja fram. Þar kemur fram að mikilvægt sé að undirbúa starfslokin vel svo að aðlögunin 

að þeim takist sem best en fólk sem hefur ekki undirbúið starfslok sín er ekki eins tilbúið. Áður 

en rannsóknin hófst töldu rannsakendur að sjómenn þyrftu að undirbúa starfslok sín á formlegan 

hátt ekki síður en aðrar starfstéttir þar sem breytingarnar hjá sjómönnum við starfslok væru meiri 

en hjá öðrum vegna eðlis starfsins. 

Þegar niðurstöður sem svara þriðju rannsóknarspurningunni eru skoðaðar má sjá að 

þátttaka sjómannanna í viðfangsefnum innan heimilisins jókst frekar við starfslok. Þátttaka í 

tómstundaiðju og félagslífi jókst einnig en þó ekkert í líkingu við þátttöku í heimilishaldi. Þar 

sem tíðni og lengd landlegu sjómanna á mismunandi tegundum skipa og veiðarfæra er ólík var 

þess vænst að þátttaka bæði í heimilislífi, tómstundaiðju og félagslífi væri meiri hjá þeim sem 

voru á skipum sem gáfu tækifæri til lengri landlegu. Niðurstöður sýndu þó að svo virtist ekki vera 

en þátttaka þeirra var mjög sambærileg óháð skipagerðum. Áhugavert var að sjá hve lítinn þátt 

sjómenn tóku í að annast börn sín í landlegum en ætla má að þessu sé háttað á annan veg í dag en 

þegar þessir menn voru með lítil börn. Niðurstöður sýndu þó að í dag annast margir fyrrum 
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sjómanna barnabörn sín. Leiða mætti líkur af því að svarendurnir njóti tíma með barnabörnum 

sínum í dag vegna þess að þeir hafa meiri og samfelldri tíma og vilja e.t.v. bæta sér upp þann 

tíma sem þeir fóru á mis við þegar að þeirra börn voru ung. Með aukinni tækni um borð urðu 

samskipti milli sjómannsins og fjölskyldu hans auðveldari og sérstaklega þegar síminn kom um 

borð en þetta kemur heim og saman við niðurstöður Zvonkovic og félagar (2005). En samkvæmt 

Kielhofner (2008) getur efnisheimur sjómanna haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á líf og starf 

þeirra. 

Í dag verja sjómenn ekki miklum tíma í tómstundaiðju og félagslíf. Þar sem sex fyrrum 

sjómenn eru enn starfandi í dag er eðlilegt að þeir noti krafta sína og tíma í vinnuna og hafa því 

minni orku til þátttöku í tómstundaiðju og félagslífi. Þrátt fyrir það hve lítil þátttakan er í 

tómstundaiðju og félagslífi voru flestir sáttir við það hvernig þeir vörðu dögum sínum í dag enda 

virðist tíminn að mestu verið notaður í samveru með fjölskyldu. Samkvæmt líkaninu um iðju 

mannsins virðist vera jafnvægi milli iðjusjálfs sjómanna og færni þeirra við iðju og er því 

sjómaðurinn ánægður með sjálfan sig og þau viðfangsefni sem hann framkvæmir í daglegu lífi. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að ferðalög sjómannanna hafi farið minnkandi frá því 

fyrir starfslok og til dagsins í dag þótt flestir þeirra fari erlendis a.m.k. einu sinni á ári. Þetta ber 

ekki saman við það að ferðalög fari minnkandi með árunum nema þá að þeir hafi farið erlendis 

oft á ári eða ferðast meira innanlands á árunum áður. 

Sumir sjómannanna sögðu frá því að þeir ættu smábát sem þeir nýttu til veiða og nytu 

þess að dytta að. Rannsakendur velta því fyrir sér hvort að sumir svarendanna hafi eignast smábát 

til að halda tengingu við sjóinn því hann hefur lengi verið hluti af sjálfsmynd þeirra. Einnig var 

velt upp hvort þeir hafi ekki keypt hann áður en þeir hættu alveg á sjó og hafi því undirbúið sig 

formlega, þótt þeir hafi ekki áttað sig á því að um formlegan undirbúning væri að ræða. Þetta 

samsvarar vel niðurstöðum höfundanna King og Olson (2009) en þeir segja að starfshlutverk 
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fólks eigi stóran þátt í því að móta og viðhalda sjálfsmynd þess ásamt því hefur sjómennskan 

mikið gildi fyrir þá eins og kemur fram í bók Ingólfs Ingvarsson og Samúels Inga Þórissonar 

(2006). 

Í erlendum rannsóknargreinum hefur komið fram að margir einstaklingar taki þátt í 

sjálfboðastörfum sem koma í stað launaðra vinnu (Jonsson og Andersson, 1999; Jonsson o.fl., 

2000; Pepin og Deutscher, 2011) en sú niðurstaða sem fékkst í þessari rannsókn er ekki í 

samræmi við þær. Ekki er sterk hefð fyrir sjálfboðastarfi á Íslandi þótt það þekkist t.d. hjá Rauða 

krossinum og hjálparsveitum landsins. Einnig gæti verið að fyrrum sjómenn hafi upp til hópa 

ekki áhuga á að taka þátt í sjálfboðastarfi. Þegar horft er til umhverfis sem sjómaður lifir í og 

tekið mið af framangreindum niðurstöðum, má sjá að umhverfið skapar honum aðstæður t.d. við 

starfslok, sem hafa áhrif á líf hans og hvaða viðfangsefni hann tekur sér fyrir hendur (Kielhofner, 

2008). 

 

Takmarkanir og hagnýt gildi 

Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar eru að heildarfjöldi svarenda er lítill þegar litið er 

til þess að um megindlega rannsókn er að ræða og gefur ekki tilefni til að bera saman hópa. 

Smæð úrtaksins getur einnig haft áhrif á þær niðurstöður sem fengust og kemur það í veg fyrir að 

hægt sé að gera tölfræðilegan samanburð á breytum og var því aðeins framkvæmd lýsandi 

tölfræði. Vegna smæðar úrtaksins og vegna þess að svarendurnir í hentugleikaúrtakinu komu allir 

frá Austfjörðum og Suðurlandi er ekki hægt að alhæfa um alla fyrrum sjómenn á Íslandi. Þar sem 

ekki er hægt að fá upplýsingar um fjölda sjómanna á Íslandi sem er á eftirlaunum í dag er ekki 

vitað hve margir heildarfjölda svarenda er af öllu þýðinu. Ef miðað er við þá tölu, 2000-2500, 

sem rannsakendur reiknuðu gróflega út frá fjölda lífeyrisþega árið 2004 er hlutfall svarenda u.þ.b. 

1,6% miðað við allt þýðið. 
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Við heimildaleit fundust engar rannsóknargreinar um starfslok íslenskra sjómanna en eitt 

BS verkefni fjallar um efnið og aðeins ein bók fannst um starfslok á Íslandi. Annað sem gæti 

takmarkað rannsóknina er að spurningalistinn var unnin af rannsakendum sjálfum sem ekki hafa 

reynslu af sjómennsku og gæti orðalag einhverra spurninga verið óskýrt og valdið misskilningi. 

Önnur takmörkun er sú að rannsakendur eru óreyndir á rannsóknarsviðinu og hafa ekki reynslu af 

að leggja fyrir símakönnun. Einnig voru spyrlarnir tveir og má ætla að spurningarlistinn hafi ekki 

verið lagður fyrir á nákvæmlega eins þrátt fyrir að þeir reyndu að samræma sig. 

Iðjuþjálfar sem og aðrir fagaðilar gætu nýtt sér niðurstöður rannsóknarinnar og kynnt 

tómstundaiðju og félagsstarf fyrir sjómönnum nokkrum árum áður en þeir fara á starfslokaaldur. Í 

kjölfarið gætu sjómenn hugsanlega fundið sér tómstundaiðju við sitt hæfi til að grípa til þegar 

starflokin ganga í garð. Sýnt hefur verið fram á að þeir sem hafa tómstundaiðju fyrir starfslok 

eiga farsælla starfslokaferli en þeir sem ekki eiga sér tómstundaiðju til að sýsla við (Taylor-Carter 

og Cook,1997). Draga má þá ályktun að þeir eigi auðveldara með að sjá sig í hlutverki 

ellilífeyrisþega en ella. 

 

Hugmyndir að framtíðarrannsóknum 

Nú er viðamiklu verkefni rannsakenda lokið og hafa þeir lært mikið af því á sviði 

rannsókna og skrifa. Við gerð rannsóknarinnar kviknuðu margar spurningar sem vert væri að 

svara með fleiri rannsóknum á sviðinu. Áhugavert væri að senda spurningalista á íslenska 

sjómenn á eftirlaunum svo að kostur gæfist á því að bera saman hópa innan starfstéttarinnar. 

Einnig að leita svara, með eigindlegum aðferðum við sambærilegum rannsóknarspurningum og 

leiddu þessa rannsókn. Sú aðferð dýpkar þekkingu á efninu enn frekar. Að auki væri fróðlegt að 

kanna hvaða væntingar og viðhorf sjómenn á aldrinum 50 til 60 ára hafa til starfslokanna, hvort 

þeir hafi hugað að eftirlaunaárunum og hver skilningur þeirra er á undirbúningi fyrir starflok og 
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hvort þeir geri greinarmun á formlegum og óformlegum undirbúningi. Athyglisvert væri að 

framkvæma samanburðarrannsókn þar sem reynsla mismunandi starfsstétta af starfslokaferlinu 

yrði rannsökuð. Að lokum væri spennandi að framkvæma rannsókn þar sem starfslokaferli 

einstaklinga, sem vinna samskonar starf, frá tveimur eða fleiri löndum, t.d. Íslandi og Noregi, 

yrði borin saman. Rannsakendur vona að þessi rannsókn kveiki áhuga hjá lesendum og verði til 

þess að frekari rannsóknir verði gerðar á sviði starfsloka.  



47 

 

HEIMILDASKRÁ 

Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir. (1996a). Starfslok. Í Hörður 

Þorgilsson og Jakob Smári (ritstjórar), Árin eftir sextugt (bls. 475-485). Reykjavík: 

Forlagið. 

Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir. (1996b). Tómstundir. Í Hörður 

Þorgilsson og Jakob Smári (ritstjórar), Árin eftir sextugt (bls. 193-208). Reykjavík: 

Forlagið. 

Arnþór Gunnarsson og Kristinn Benediktsson. (2005). Fiskisagan flýgur. Reykjavík: Skrudda. 

ASÍ-UNG. (e.d.). Í hvaða lífeyrissjóð greiði ég? Sótt af 

http://www.asiung.is/?c=webpage&id=223&lid=211&option=links 

Atchley, R. C. og Barusch, A. S. (2004). Social forces and aging - An introduction to social 

gerontology (10. útgáfa). Wadsworth: Thomson. 

Backman, C. L. (2004). Occupational balance: Exploring the relationships among daily 

occupations and their influence on well-being. The Canadian Journal of Occupational 

Therapy; 71(4), 202-209. doi: 10.1177/000841740407100404 

Creek, J. og Hughes, A. (2008). Occupation and health: A review of selected literature. British 

Journal of Occupational Therapy, 71(11), 456-468. 

Daðey Arnborg Sigþórsdóttir, Marzenna Katarzyna Cybulska, Tinna Hrönn Smáradóttir. (2007). 

Hlutverk aldraðra og reynsla af starfslokum (óútgefin BS ritgerð). Sótt af 

http://hdl.handle.net/1946/629 

Efling stéttarfélag. (2014). Starfslokanámskeið. Sótt af 

http://www.efling.is/fraedslumal/styttri_namskeid/starfslokanamskeid/ 

Eva Birgisdóttir og Sólveig Eyfeld. (2013). Undirbúningur og væntingar til starfsloka (óútgefin 

BA ritgerð). Sótt af http://hdl.handle.net/1946/15419 

http://www.asiung.is/?c=webpage&id=223&lid=211&option=links
http://www.efling.is/fraedslumal/styttri_namskeid/starfslokanamskeid/


48 

 

Félag Íslenskra hjúkrunarfræðinga. (2013). Starfslokanámskeið. Sótt af 

http://www.hjukrun.is/frettir/frett/2013/03/26/Starfslokanamskeid/ 

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3. útgáfa). Los Angeles: SAGE publication. 

Gabriel, Z. og Bowling, A. (2004). Quality of life from the perspectives of older people. Ageing 

and Society, 24(5), 675-691. doi: 10.1017/S0144686X03001582 

Grétar Þór Eyþórsson. (2013). Spurningakannanir: Um orð og orðanotkun, uppbyggingu og 

framkvæmd. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 

453-472). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir. (2007). Almannatryggingar og félagsleg 

aðstoð. Reykjavík: JPV útgáfa. 

Hagstofa Íslands. (2010). Starfandi eftir atvinnugreinum, kyni og búsetu 1991-2008, ÍSAT95 

(NACE Rev.1). Sótt af 

http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varv

al.asp?ma=VIN01102%26ti=Starfandi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+b%FAsetu+

1991%2D2008%2C+%CDSAT95+%28NACE+Rev%2E+1%29++%26path=../Database/

vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi 

Hagstofa Íslands. (2013a). Starfandi eftir atvinnugreinum, kyni og búsetu 2008-2012, ÍSAT2008 

(NACE REV 2.). Sótt af 

http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varv

al.asp?ma=VIN01103%26ti=Starfandi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+b%FAsetu+

2008%2D2012%2C+%CDSAT2008+%28NACE+REV+2%2E%29++++%26path=../Dat

abase/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi  

http://www.hjukrun.is/frettir/frett/2013/03/26/Starfslokanamskeid/
http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=VIN01102%26ti=Starfandi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+b%FAsetu+1991%2D2008%2C+%CDSAT95+%28NACE+Rev%2E+1%29++%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=VIN01102%26ti=Starfandi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+b%FAsetu+1991%2D2008%2C+%CDSAT95+%28NACE+Rev%2E+1%29++%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=VIN01102%26ti=Starfandi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+b%FAsetu+1991%2D2008%2C+%CDSAT95+%28NACE+Rev%2E+1%29++%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=VIN01102%26ti=Starfandi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+b%FAsetu+1991%2D2008%2C+%CDSAT95+%28NACE+Rev%2E+1%29++%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=VIN01103%26ti=Starfandi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+b%FAsetu+2008%2D2012%2C+%CDSAT2008+%28NACE+REV+2%2E%29++++%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=VIN01103%26ti=Starfandi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+b%FAsetu+2008%2D2012%2C+%CDSAT2008+%28NACE+REV+2%2E%29++++%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=VIN01103%26ti=Starfandi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+b%FAsetu+2008%2D2012%2C+%CDSAT2008+%28NACE+REV+2%2E%29++++%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=VIN01103%26ti=Starfandi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+b%FAsetu+2008%2D2012%2C+%CDSAT2008+%28NACE+REV+2%2E%29++++%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi


49 

 

Hagstofa Íslands. (2013b). Landshagir, statistical yearbook of Iceland 2013. Sótt af 

http://issuu.com/hagstofa/docs/landshagir2013?e=7193385%2F5220768 

Helga Jónsdóttir. (2013). Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 137-153). Akureyri: 

Háskólinn á Akureyri. 

Hewitt, A., Howie, L. og Feldman, S. (2010). Retirement: What will you do? A narrative inquiry 

of occupation-based planning for retirement: Implications for practice. Australian 

Occupational Therapy Journal, 57(1), 8-16. doi: 10.1111/j.1440-1630.2009.00820.x 

Hilmar Þórlindsson. (2013). Takk fyrir allt sjómenn. Útvegsblaðið, 10, 44. 

Ingibjörg R. Guðlaugsdóttir. (2009). Eftirlaunaárin: Væntingar, undirbúningur, aðlögun 

(óútgefin meistararitgerð). Sótt af http://hdl.handle.net/1946/3602 

Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir og Eygló Daníelsdóttir. (2011). Iðjuþjálfun aldraðra. Í Guðrún 

Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson (ritstjórar), Iðja, heilsa og velferð: Iðjuþjálfun í 

íslensku samfélagi (bls. 193-212). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Ingólfur Ingvarsson og Samúel Ingi Þórisson. (2006). Fær í flestan sjó: Útgerð á Íslandi. 

Reykjavík: Frúin. 

Jackson, S. L. (2011). Research Methods and Statistics: A Critical Thinking Approach (4.útgáfa). 

Sótt af 

http://www.google.is/books?hl=en&lr=&id=YXHuw_aIIgYC&oi=fnd&pg=PR4&dq=Res

earch+Methods+and+Statistics:+A+Critical+Thinking+Approach&ots=kSUQOWo4_n&s

ig=MhP6r_pJTxSOSfV7HiIo4-

bZM1c&redir_esc=y#v=onepage&q=Research%20Methods%20and%20Statistics%3A%

20A%20Critical%20Thinking%20Approach&f=false 

http://www.google.is/books?hl=en&lr=&id=YXHuw_aIIgYC&oi=fnd&pg=PR4&dq=Research+Methods+and+Statistics:+A+Critical+Thinking+Approach&ots=kSUQOWo4_n&sig=MhP6r_pJTxSOSfV7HiIo4-bZM1c&redir_esc=y#v=onepage&q=Research%20Methods%20and%20Statistics%3A%20A%20Critical%20Thinking%20Approach&f=false
http://www.google.is/books?hl=en&lr=&id=YXHuw_aIIgYC&oi=fnd&pg=PR4&dq=Research+Methods+and+Statistics:+A+Critical+Thinking+Approach&ots=kSUQOWo4_n&sig=MhP6r_pJTxSOSfV7HiIo4-bZM1c&redir_esc=y#v=onepage&q=Research%20Methods%20and%20Statistics%3A%20A%20Critical%20Thinking%20Approach&f=false
http://www.google.is/books?hl=en&lr=&id=YXHuw_aIIgYC&oi=fnd&pg=PR4&dq=Research+Methods+and+Statistics:+A+Critical+Thinking+Approach&ots=kSUQOWo4_n&sig=MhP6r_pJTxSOSfV7HiIo4-bZM1c&redir_esc=y#v=onepage&q=Research%20Methods%20and%20Statistics%3A%20A%20Critical%20Thinking%20Approach&f=false
http://www.google.is/books?hl=en&lr=&id=YXHuw_aIIgYC&oi=fnd&pg=PR4&dq=Research+Methods+and+Statistics:+A+Critical+Thinking+Approach&ots=kSUQOWo4_n&sig=MhP6r_pJTxSOSfV7HiIo4-bZM1c&redir_esc=y#v=onepage&q=Research%20Methods%20and%20Statistics%3A%20A%20Critical%20Thinking%20Approach&f=false
http://www.google.is/books?hl=en&lr=&id=YXHuw_aIIgYC&oi=fnd&pg=PR4&dq=Research+Methods+and+Statistics:+A+Critical+Thinking+Approach&ots=kSUQOWo4_n&sig=MhP6r_pJTxSOSfV7HiIo4-bZM1c&redir_esc=y#v=onepage&q=Research%20Methods%20and%20Statistics%3A%20A%20Critical%20Thinking%20Approach&f=false


50 

 

Jonsson, H. og Andersson, L. (1999). Attitudes to work and retirement. Scandinavian Journal of 

Occupaional Therapy, 6, 29-35. doi: 10.1080/110381299443825 

Jonsson, H., Borell, L. og Sadlo, G. (2000). Retirement: An occupational transition with 

consequences for temporality, balance and meaning of occupation. Journal of 

Occupational Science, 7(1), 29-37. doi: 10.1080/14427591.2000.9686462 

Jonsson, H., Josephsson, S. og Kielhofner, G. (2001). Narratives and experience in an 

occupational transition: A longitudinal study of the retirement process. The American 

Journal of Occupational Therapy, 55(4) ,424–432. doi:10.5014/ajot.55.4.424 

Jonsson, H., Kielhofner, G. og Borell, L. (1997). Anticipating retirement: The formation of 

narratives concerning an occupational transition. The American Journal of Occupational 

Therapy, 51(1), 49-56. doi: 10.5014/ajot.51.1.49 

Jón Helgason. (2012, 2. júní). Sönn sjómannsást. Fréttablaðið. Sótt af 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=359384&pageId=5770540&lang=is&q=S%D6N

N%20SJ%D3MANNS%C1ST 

Jón Þ. Þór. (2002). Sjósókn og sjávarfang, saga sjávarútvegs á Íslandi: I. bindi Árabáta- og 

skútuöld. Akureyri: Bókaútgáfan Hólar. 

Jón Þ. Þór. (2003). Uppgangur og barningsár, saga sjávarútvegs á Íslandi: II. bindi 1902- 1939 

Vélaöld. Akureyri: Bókaútgáfan Hólar. 

Jón Þ. Þór. (2005). Nýsköpunaröld, saga sjávarútvegs á Íslandi: III. bindi 1939-1973. Akureyri: 

Bókaútgáfan Hólar. 

Jóna Valgerður Kristjánsdóttir. (2013). Starfslokanámskeið fyrir ellilífeyrisþega. Sótt af 

http://www.ruv.is/frett/starfslokanamskeid-fyrir-ellilifeyristhega 

Kielhofner, G. (2008). Model of human occupation: Theory and application (4. útgáfa.). 

Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=359384&pageId=5770540&lang=is&q=S%D6NN%20SJ%D3MANNS%C1ST
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=359384&pageId=5770540&lang=is&q=S%D6NN%20SJ%D3MANNS%C1ST
http://www.ruv.is/frett/starfslokanamskeid-fyrir-ellilifeyristhega


51 

 

Kielhofner, G. (2009). Conceptual foundations of occupational therapy practice (4. útgáfa). 

Philadelphia: F.A. Davis Company. 

King, P. M. og Olson, D. L. (2009). Work. Í E. B. Crepeau, E. Chon, og B. Boyt Schell  

(ritstjórar), Willard and Spackman´s occupational therapy (11.útgáfa) (bls. 615-632). 

Baltimore, MD: Lippincott Williams og Wilkins. 

Knotts, V. J. (2008). Transitions for older adults. Í S. Coppola, S. J. Elliott og P. E. Toto 

(ritstjórar), Strategies to advance gerontology excellence: Promoting best practice in 

occupational therapy (bls. 109-130). Bethesda: American Occupational Therapy 

Association. 

Kristjana Fenger. (2001). Hlutverk Íslendinga, gildi þeirra og hversu oft þeir gegna þeim. 

Iðjuþjálfinn, 23(1), 12-20. 

Lavrakas, P. J. (2010). Telephone surveys. Í Marsden, P. V. og Wright, J. D. (ritstjórar), The 

Handbook of Survey Research (2. útgáfa) (bls. 471-498). Bingley, UK: Emerlad book 

publishing. Sótt af http://books.google.is/books?id=mMPDPXpTP-

0C&pg=PA471&lpg=PA471&dq=the+handbook+of+survey+research+telephone+survey

s&source=bl&ots=i3Y-

x_GrFo&sig=us_4_q4XoCj1b9rgdR2J7MZVcxs&hl=en&sa=X&ei=28NkU463MI2rOoD

EgLAM&ved=0CD8Q6AEwAg#v=onepage&q=the%20handbook%20of%20survey%20r

esearch%20telephone%20surveys&f=false 

Leslie, D. W. og Janson, N. (2005). Easing the exit: An aging professoriate likes options. 

Change: The Magazine of Higher Learning. 37(6), 40-47. doi: 10.3200/CHNG.37.6.41-47 

Lífeyrissjóður sjómanna. (2004). Ársskýrsla Lífeyrissjóðs sjómanna. Sótt af 

http://www.gildi.is/uploads/Lifsjo_Arsskyrsla_04.pdf 

http://books.google.is/books?id=mMPDPXpTP-
http://books.google.is/books?id=mMPDPXpTP-
http://www.gildi.is/uploads/Lifsjo_Arsskyrsla_04.pdf
http://www.gildi.is/uploads/Lifsjo_Arsskyrsla_04.pdf


52 

 

Lovísa Ólafsdóttir. (2004). Áhrif hvíldar á heilsu og öryggi sjómanna. Reykjavík: 

Samgönguráðuneytið. 

Lög um almannatryggingar nr. 100/2007. 

Lög um breyting á lagaákvæðum um lífeyrissjóði nr. 167/2006. 

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. 

Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997. 

Lög um Slysavarnaskóla sjómanna nr. 33/1991. 

Macmillan Dictionary. (e.d.). Social life. Sótt af 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/social-life 

María Kristbjörg Ásmundsdóttir og Rannveig Júlíusdóttir. (2011). Sjórinn hefur alltaf heillað 

mann: Áhrif starfsloka á daglegt líf sjómanna (óútgefin BS ritgerð). Sótt af 

http://hdl.handle.net/1946/8806 

Matheson, C., Morrison, S., Mulphy, E., Ritchie, L., Bond, C. og Lawrine, T. (2005). The use of 

NHS accident and emergency service by commercial sea fisherman in the North East of 

Scotland. Occupational Medicine, 55(2), 96-98. doi:10.1093/occmed/kqi037 

Moore-Corner, R. A., Kielhofner, G. og Olson, L. (2012). Mat á starfsumhverfi (Kristjana Fenger 

þýddi). Akureyri: Iðjuþjálfafélag Íslands og Kristjana Fenger. (Upphaflega gefið út 1997). 

Olson, L. (2009). Leisure occupations. Í J. Hinojosa og M.L. Blount (ritstjórar), The texture of 

life purposeful activities in the context of occupations (bls. 367-407). Bethesda, MD: 

American Occupational Therapy Association. 

Ólafur Þór Ragnarsson (1987). Að gráta á skjáinn. Sjómannadagsblaðið, 50, 46. 

Pentland, W. og McColl, M. A. (2008). Occupational integrity: An other perspective on “life 

balance”. Canadian Journal of Occupational Therapy; 75(3), 135-138. doi: 

10.1177/000841740807500304 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/social-life
http://hdl.handle.net/1946/8806


53 

 

Pepin, G. og Deutscher, B. (2011). The lived experience of Australian retirees: ‘I’m retired, what 

do I do now?’ British Journal of Occupational Therapy, 74(9), 419-426. doi: 

10.4276/030802211X13153015305556 

Persónuvernd. (e.d.). Almennt um tilkynningarskylda vinnslu. Sótt af 

http://www.personuvernd.is/tilkynningar/um-tilkynningarskylduna/ 

Pettican, A. og Prior, S. (2011). ‘It’s a new way of life’: An exploration of the occupational 

transition of retirement. British Journal of Occupational Therapy, 74(1), 12-19. doi: 

10.4276/030802211X12947686093521 

Price, C. A. (e.d.). Stages of retirement. Sótt af http://ohioline.osu.edu/ss-fact/0201.html 

Pyper, W. og Giles, P. (2002). Approaching retirement. Perspectives on Labour and Income. 

14(4), 5-12. 

Ragnheiður Harpa Arnardóttir. (2013). Megindlegar rannsóknir: Gerð rannsóknaráætlunar og 

yfirlit yfir helstu rannsóknarsnið. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í 

aðferðafræði rannsókna (bls. 377-392). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Reglur um upplýst samþykki í vísindarannsókn á heilbrigðissviði nr. 170/2001. 

Rubin, H. J. og Rubin, I. S. (2005). Qualitative interviewing. The art of hearing data. Kalifornía: 

Sage. 

Shultz, K. S. og Wang, M. (2011). Psychological Perspectives on the Changing 

Nature of Retirement. American Psychologist. 66(3), 170-179.doi: 10.1037/a0022411 

Shuy, R. W. (2001). In-person versus telephone interviewing. Í J. F. Gubrium og J. A. Holstein, 

Handbook of interview research: Context and method (bls. 537-556). Tousand Oaks: 

Sage Rublications. 

Sigríður Hjálmarsdóttir. (2013). Á mótum æviskeiða: Rannsókn á tilhögun starfsloka (óútgefin 

meistararitgerð). Sótt af http://hdl.handle.net/1946/14589 

http://www.google.is/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jaber+F.+Gubrium%22


54 

 

Sigurður Kristinsson. (2013). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í Sigríður Halldórsdóttir 

(ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 71-88). Akureyri: Háskólinn á 

Akureyri. 

Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 229-237). Akureyri: 

Háskólinn á Akureyri. 

Sonja Sif Jóhannsdóttir. (2008). Heilsa sjómanna. Íhlutunarrannsókn á hreyfingu og mataræði. 

(óútgefin meistararitgerð). Sótt af http://skemman.is/stream/get/1946/1968/6377/1/Sonja-

annasigga_Ritgerd_doc-1..pdf 

SFR Stéttarfélag í almannaþjónustu. (2014). Starfslokanámskeið BSRB. Sótt af 

http://www.sfr.is/frettir/nr/2492/ 

Taylor-Carter, M. A. og Cook, K. (1997). Planning and expectations of the retirement experience. 

Educational Gerontology, 23(3), 273-288. doi: 10.1080/0360127970230306 

Tryggingastofnun. (e.d). Ellilífeyri. Sótt af http://www.tr.is/aldradir/ellilifeyrir-/ 

Tryggingastofnun. (2013). Tafla 1.17 Fjöldi ellilífeyrisþega og hlutfall þeirra af mannfjölda 67 

ára og eldri 1998-2012. Sótt af 

http://www.tr.is/tryggingastofnun/tryggingastofnun_i_tolum/stadtolur/toflur-fyrir-arid-

2012/ 

Vilhjálmur Rafnsson og Hólmfríður Gunnarsdóttir. (1994). Dauðaslys sjómanna á sjó og landi. 

Læknablaðið, 80, 471-476. 

VIRK Starfsendurhæfingarsjóður. (e.d.). Hverjir eiga rétt á þjónustu VIRK? Sótt af 

http://www.virk.is/is/einstaklingar/hverjir-eiga-rett-a-adstod 

http://skemman.is/stream/get/1946/1968/6377/1/Sonja-annasigga_Ritgerd_doc-1..pdf
http://skemman.is/stream/get/1946/1968/6377/1/Sonja-annasigga_Ritgerd_doc-1..pdf
http://www.sfr.is/frettir/nr/2492/
http://www.tr.is/aldradir/ellilifeyrir-/
http://www.virk.is/is/einstaklingar/hverjir-eiga-rett-a-adstod


55 

 

Zvonkovic, A. M., Solomon, C. R., Humble, A. M., og Manoogian, M. (2005). Family work and 

relationships: Lessons from families of men whose jobs require travel. Family Relations, 

54(3), 411-422. doi: 10.1111/j.1741-3729.2005.00327.xf 

Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson. (2003). Um úrtök og úrtaksaðferðir. Í Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði rannsókna 

(bls. 331-356). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  



56 

 

FYLGISKJAL A - SAGA SJÓMENNSKUNNAR 

Sjómennska á Íslandi hófst þegar Paparnir námu hér land en þeir voru írskir menn sem 

hurfu af landi brott um leið og norrænir menn stigu hér fæti. Snemma myndaðist samstæð heild í 

nýtingu sjávarfangs og var hún kölluð sjávarútvegur. Flestir þessara fyrstu landnámsmanna tóku 

sér búsetu nálægt sjó eða þar sem hægt var að vinna bæði við sjósókn og landbúnað (Jón Þ. Þór, 

2002). Í upphafi var róið á tveggja til fjögurra manna bátum út á fiskimið, stutt frá landi, til þess 

að veiða í matinn en það þótti bæði erfitt og hættulegt vinnuumhverfi (Ingólfur Ingvarsson og 

Samúel Ingi Þórisson, 2006; Jón Þ. Þór, 2002). Þegar fólki fór að fjölga í landinu, varð þörfin 

fyrir öflun matvæla meiri og stækkuðu fiskibátarnir í sex- og áttæringa (Jón Þ. Þór, 2002). Síðar 

tóku skútur, vélknúnir þilfarsbátar og stærri skip við en með þessum breytingum varð afkastageta 

skipanna meiri og líf sjómanna um borð varð öruggara og hagkvæmara (Ingólfur Ingvarsson og 

Samúel Ingi Þórisson, 2006). Á árunum 1939 til 1970 varð sjávarútvegurinn umfangsmeiri, 

hagkvæmari og fjölgun varð á fyrirtækjum í sjávarútvegi. Breytingar urðu ekki einungis á 

verklegum þáttum sjávarútvegs heldur einnig í hugarfari sjómanna, útgerðarmanna, opinberra 

aðila og stórum hluta þjóðarinnar. Á þessu tímabili höfðu lífskjör fólks aldrei verið jafn góð og 

má það rekja til þróunar sjávarútvegs (Jón Þ. Þór, 2005).  
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FYLGISKJAL B - FLOKKUN SKIPA 

Tegundir skipa Lengd veiðarferða Lengd landlegu Veiðarfæri Áhöfn Lengd vakta 

Togari: 

Ísfisktogari 

Frystitogari 

 

3-7 dagar 

15-30 dagar 

 

30 klst. 

2-4 dagar 

 

Troll 

Troll 

 

12-15 

12-28 

 

6 klst. 

8-12 klst. 

Fjölveiðiskip: 

Landvinnsluskip 

Frystiskip 

 

2-7 dagar 

Frí annan hvern róður 

 

Löndunarstopp 

Löndunarstopp 

 

Troll og nót 

Troll og nót 

 

10-15 

18-24 

 

Engar vaktir 

8-12 klst. 

Vertíðarbátur Dagróðrar, landað á 

kvöldin 

Helgarleyfi Net, lína og 

troll 

10-12 Engar vaktir, 

mikið vökulag 

Smábátur Dagróðrar Samkomulag Færi, lína og 

net 

1-2 Engar vaktir, 

mikið vökulag 

 

Togarar. Togari er tegund skipa sem Íslendingar nota til veiða og eru til tvenns konar 

togarar bæði ísfisktogarar og frystitogarar og eru veiðarfæri þeirra er troll. Ísfisktogarar eru á sjó í 

þrjá til sjö daga í senn þar sem unnið er í sex tíma og sofið í sex. Í hverri áhöfn eru u.þ.b. 12-15 

manns en við löndun er stoppað í a.m.k. 30 klukkustundir á milli veiðiferða og er oftast landað í 

frystihús eða gáma til útflutnings. Frystitogari vinnur allan afla sinn um borð og fer hann beint á 

neytendamarkað. Í áhöfn eru 18-28 manns og er algeng lengd veiðiferða u.þ.b. 15-30 dagar þar 

sem staðnar eru átta eða tólf tíma vaktir. Landlega fer eftir lengd veiðiferða og er hún mest tveir 

til fjórir dagar (Grétar Rögnvarsson munnleg heimild, 12. mars 2014). 

Fjölveiðiskip. Fjölveiðiskip (uppsjávarveiðiskip) er önnur tegund af skipum. Þeim má 

skipta í tvo flokka, skip sem veiða fyrir landvinnslu og skip sem frysta aflann um borð 

(frystiskip). Veiðarfæri þessara skipa er troll og nót en skipin nota bæði þessara veiðarfæri um 

borð í einu. Þegar veitt er með nót verður mannskapurinn um borð fyrir meira álagi en þegar troll 

er notað. Skip sem veiða fyrir landvinnslu eru oftast úti á sjó í tvo til sjö daga í einu og eru u.þ.b. 

10 til 15 manns í áhöfn. Á frystiskipum er algengt að það séu 18 til 24 manns í áhöfn og er 

gjarnan tvöföld áhöfn þ.e.a.s. tveir um eina stöðu þannig að sjómenn fara eina veiðiferð og eru í 
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frí þá næstu. Á frystiskipum eru átta eða tólf tíma vaktir algengar en í landvinnsluskipum eru 

engar vaktir. Landvinnsluskipin landa í frystihús eða í bræðslu þar sem aflinn er annað hvort 

nýttur til mjöl- eða lýsisvinnslu (Grétar Rögnvarsson munnleg heimild, 12. mars 2014). 

Vertíðarbátar. Enn ein tegund báta eru svokallaðir vertíðarbátar en hefðbundinn 

vertíðarbátur er sá bátur sem kallast netabátur. Veiðafæri þessara báta eru net, lína og troll. Þeir 

eru með 10-12 menn í áhöfn og eru veiðafæri þeirra oftast dregin inn daglega og aflanum landað 

á kvöldin. Þetta fyrirkomulag er mjög erfitt þar sem mikið vökulag en farið er út snemma 

morguns og komið heim að kvöldi, áhöfnin fær oftast helgarfrí. Á línubátum er beitingarvél þar 

sem 12 til 14 manns eru í áhöfn og er fyrirkomulag þessara báta einnig erfitt þar sem róið er 

daglega (Grétar Rögnvarsson munnleg heimild, 12. mars 2014). 

Smábátar. Síðast en ekki síst eru það smábátarnir og eru veiðarfæri þeirra færi, lína og 

net. Algengt er að það séu einn til tveir í áhöfn á hverjum smábát. Þegar veður leyfir er mikið róið 

og veldur það miklu álagi og litlum svefni. Þeir sjómenn sem eru á slíkum veiðum eiga bátana 

yfirleitt sjálfir og eru oft kallaðir trillukarlar en algengt er að þeir endist ekki lengi vegna álagsins 

við vinnuna (Grétar Rögnvarsson munnleg heimild, 12. mars 2014).  
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FYLGISKJAL C - ÁRSKÝRSLA LÍFEYRISSJÓÐS SJÓMANNA 2004 
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FYLGISKJAL D - KYNNINGARBRÉF TIL SLEMBIÚRTAKS 

 



61 

 

FYLGISKJAL E - KYNNINGARBRÉF TIL HENTUGLEIKAÚRTAKS 
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FYLGISKJAL F - SPURNINGALISTI 

Sæll, ég heiti X og hringi vegna rannsóknarinnar um starfslok sjómanna sem þú varst svo 

vinsamlegur að vilja taka þátt í. Hefur þú tíma núna eða hvernig hitti ég á þig? 

Ég vil byrja á því að þakka þér fyrir að bjóða þig fram til þátttöku, en það er okkur og málefninu 

mikilvægt. Þú mátt að sjálfsögðu sleppa einhverjum spurningum ef þú vilt ekki svara þeim. Ég 

mun byrja á því að spyrja um bakgrunn þinn, hvenær þú ert fæddur, búsetu áður en ég spyr um 

starfslokin. 

 

1. Hvaða ár ertu fæddur  

  Svar =>_________ 

2. Hvar ertu búsettur í dag?  

  1 Austfjörðum 

  2 Norðurlandi 

  3 Suðurlandi 

  4 Suðurnesjum 

  5 Vestmannaeyjum 

  6 Vesturlandi  

  7 Vestfjörðum 

  8 Höfuðborgasvæðið 

  9 Austurland  

3. Hver er hjúskaparstaða þín? 

  1 einhleypur 

  2 giftur eða í sambúð 

  3 ekkill 

  4 fráskilinn 

4. Áttu börn? 

  1 nei 

  2 já. =>Hve mörg?__________________ 

  3 ég á stjúpbörn =>Hve mörg?__________________ 

5. Áttu barnabörn? 

  1 nei 

  2 já. Hve mörg?__________________ 

6. Úr hvaða lífeyrissjóð þiggur þú lífeyri? Svar =>_______________________________ 

Snúum okkur þá að sjómennskunni. 
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7. Ertu alveg hættur á sjónum eða ertu enn eitthvað að starfa? (HIK) 

  1 ég er alveg hættur á sjó. Hvað er langt síðan? Svar=> 
___________________________ 

 

  2 ég er enn starfandi að hluta á sjó. Ef svo er í hve miklum hluta? Svar=> 
_____________ 

 

  3 ég starfa í landi. Í hve miklu hlutfalli? Svar=> _______________________________ 

 

8. Hvað varstu gamall þegar þú byrjaðir að stunda sjóinn? 

  Svar =>______ 

9. 
Hvað varð til þess að þú fórst að vinna sem sjómaður?(HIK... hvað dettur þér í hug... lesa 
upp eftir nokkra þögn. Forgangsraða ef fleira en eitt er tilnefnt) 

  1 áhugi á starfinu – sjórinn dró mig til sín 

  2 fjölskyldusaga (hefð innan fjölskyldunnar) 

  3 góð laun 

  4 litlir aðrir atvinnumöguleikar  

  5 annað => hvað?___________________________________________ 

10. Hvað varstu mörg ár á sjónum? 

 Svar =>______ 

11. Varstu samfleytt á sjó frá því að þú hófst sjómennsku? 

  1 já 

  2 nei. Ef nei, hvernig var málum 
háttað?_________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

12. Hvernig líkaði þér sjómennskan? Lesa strax upp kvarðann 

  1 mjög vel 

  2 frekar vel 

  3 hvorki vel né illa 

  4 frekar illa 
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5 mjög illa 

13. 
Hvað líkaði þér best við sjómennskuna? (HIK... hvað dettur þér í hug... lesa upp eftir nokkra 

þögn. Forgangsraða ef fleira en eitt er tilnefnt) 

  1 vinnutíminn  

  2 störfin um borð sem ég vann 

  3 launin 

  4 félagsskapurinn um borð 

  5 einangrunin á sjónum 

  
6 annað => hvað? _____________________________________________________ 

 

14. 
Hvað líkaði þér síst við sjómennskuna? (HIK... hvað dettur þér í hug... lesa upp eftir nokkra 

þögn. Forgangsraða ef fleira en eitt er tilnefnt) 

  1 vinnutíminn 

  2 störfin um borð 

  3 launin 

  4 félagsskapurinn um borð 

  5 fjarvera frá fjölskyldu 

  
6 annað => hvað?____________________________________________________ 

 

15. 
Hvaða hlutverkum gengdir þú til sjós? (HIK... hvað dettur þér í hug... lesa upp eftir nokkra 

þögn. Forgangsraða ef fleira en eitt er tilnefnt) 

  1 háseti 

  2 kokkur 

  3 stýrimaður 

  4 skipstjóri 

  5 vélstjóri 

  6 Annað => hvað?___________________________________________ 

16. 
Á hvernig skipi varstu lengst af? (HIK... hvað dettur þér í hug... lesa upp eftir nokkra þögn. 

Forgangsraða ef fleira en eitt er tilnefnt) 

  1 togara (frystitogara, ísfiskitogara) 

  2 fjölveiðiskipi/uppsjávarveiðiskipi (troll og nót) 

  3 vertíðarbáti (net, lína og troll) 
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  4 smábáti/trilla (færi, lína og net) 

  5 fraktskipi  

  6 varðskipti 

17. 
Hvaða veiðarfæri vannstu helst við? (HIK... hvað dettur þér í hug... lesa upp eftir nokkra 
þögn. Forgangsraða ef fleira en eitt er tilnefnt) 

  1 troll 

  2 nót 

  3 net 

  4 lína 

  5 færi 

  6 Annað => hvað?___________________________________________ 

18. Hvaðan var skipið gert út, sem þú vannst á lengst? 

  1 Austfjörðum 

  2 Norðurlandi 

  3 Suðurlandi 

  4 Suðurnesjum 

  5 Vestmannaeyjum 

  6 Vesturlandi  

  7 vestfjörðum 

  8 Austurlandi 

19. Hvað voru lengstu túrarnir sem þú fórst langir? 

  Svar =>______ (dagar, vikur, mánuðir) 

20. Hvað voru stystu túrarnir sem þú fórst langir? 

  Svar =>______ (dagar, vikur, mánuðir) 

Næst skulum við snúa okkur að starfslokunum sjálfum og aðdraganda þeirra. 

21. 
Hver var ástæða þess að þú hættir störfum á sjó? (HIK... hvað dettur þér í hug... lesa upp 

eftir nokkra þögn. Forgangsraða ef fleira en eitt er tilnefnt) 

  1 vegna aldurs 

  2 af heilsufarsástæðum 

  3 ég missti vinnuna  

  4 vegna annarra persónulegra ástæðna 

  5 annað => 
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hvað?_________________________________________________________ 

Ef viðkomandi svara að hann hafi misst vinnuna eða hætt af heilsufarsástæðum í fyrri 
spurningu þá eru eftirfarandi spurningar spurðar. 

a. 
Hve lengi hefðir þú viljað vinna á sjónum? Svar________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

b. 

Fórstu eitthvað að vinna í landi eftir að þú hættir á sjónum? 

1 Já, ef já hvað fórstu að gera í landi Svar________________________________ 

2 Nei  

c. 
Fékkstu einhverja aðstoð við að útvega þér vinnu í landi? Svar___________________ 
________________________________________________________________________ 

d. 

Hvernig líkaði þér sú vinna? 

1 mjög vel 

2 frekar vel 

3 hvorki vel né illa 

4 frekar illa 

5 mjög illa 

22. Hvernig var staðið að starfslokum þínum? Varstu sáttur eða ósáttur? (HIK... hvað dettur 
þér í hug... lesa upp eftir nokkra þögn. Forgangsraða ef fleira en eitt er tilnefnt) 

  1 ég var sáttur 

  2 ég var ekki sáttur. Hvað hefðir þú vilja hafa á annan veg=> ____________________ 

______________________________________________________________ 

 

  3 ég var hvorki sáttur né ósáttur 

23. Hvernig undirbjóstu starfslok þín? 

  1 ég undirbjó þau ekkert sérstaklega  

  2 ég fækkaði ferðum á sjóinn síðustu árin  

  3 ég fór á námskeið, hvar?=>___________________________________________ 

  4 ég fann mér tómstundastarf til að sýsla við. Hvaða? => ________________________ 
_______________________________________________________________________ 

  5 annað => hvað?___________________________________________ 

24. Hvernig fannst þér þú undirbúinn undir starfslokin? 

  1 mjög vel 

  2 frekar vel 

  3 hvorki vel né illa  

  4 frekar illa 

  5 mjög illa 
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25. Hvað hefði helst mátt bæta í undirbúningnum? (Dýpka aðeins þarna: voru starfslokin 
eins og þú bjóst við. Þér fannst þú ekkert þurfa frekari fræðslu varðandi tómstundir, 
breytingar á fjölskyldulífi.) 

 

 

 

 

 

 

26. Hvað með réttindi þín frá lífeyrissjóðnum. Fékkstu nægilegar upplýsingar? (HIK... hvað 
dettur þér í hug... lesa upp eftir nokkra þögn. Forgangsraða ef fleira en eitt er tilnefnt) 

  1 nei. Leitaðir þú eftir þeim? Svar=> 
__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

  2 já hvernig nýttust þær upplýsingar þér? Svar=> 
________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

27. Hvernig stendur þú fjárhagslega í dag eftir starfslokin? (lesa upp svarmöguleika) 

  1 mjög vel 

  2 frekar vel 

  3 hvorki vel né illa  

  4 frekar illa 

  5 mjög illa 

Því næst skulum við snúa okkur að heimilislífinu. 

28. Að hve miklu leyti tókstu þátt í heimilislífinu á meðan þú varst í landlegu? (núna ætla ég 
að spyrja þig um nokkur atriði og biðja þig um að segja mér hvort þú hafir tekið mjög mikinn 
þátt, frekar mikinn þátt, hvorki mikinn né lítinn þátt, frekar lítinn þátt eða lítinn sem engan þátt í 
þeim) 

  Ef að við byrjun á.... mjög 
mikinn 

þátt 

frekar 
mikinn 

þátt 

hvorki 
mikinn né 
lítinn þátt 

frekar 
lítinn þátt 

lítinn 
sem 

engan 
þátt 

  fjármálin 5 4 3 2 1 

  viðhald á húsnæði, tækjum og 
tólum 

5 4 3 2 1 

  garðvinna/moka snjó (útivinna) 

 

 

5 4 3 2 1 
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  Hvað með heimilisstörfin, 
tókstu mikinn þátt í þeim? 
Hvað með...... 

     

  eldamennsku 5 4 3 2 1 

  þrif 5 4 3 2 1 

  þvo þvotta 5 4 3 2 1 

  innkaup 5 4 3 2 1 

  aðstoða börn við lærdóm 5 4 3 2 1 

  annast börnin (baða, skipta á 
þeim og gefa þeim að borða, 
hátta og svæfa) 

5 4 3 2 1 

  Annað?_______________ 5 4 3 2 1 

   5 4 3 2 1 

   5 4 3 2 1 

29. Að hve miklu leyti tekur þú þátt í heimilislífinu núna? (núna ætla ég að spyrja þig um 
nokkur atriði og biðja þig um að segja mér hvort þú hafir tekið mjög mikinn þátt, frekar mikinn 
þátt, hvorki mikinn né lítinn þátt, frekar lítinn þátt eða lítinn sem engan þátt í þeim) 

  Ef að við byrjun á.... mjög 
mikinn 

þátt 

frekar 
mikinn 

þátt 

hvorki 
mikinn né 
lítinn þátt 

frekar 
lítinn þátt 

lítinn 
sem 

engan 
þátt 

  fjármálin 5 4 3 2 1 

  viðhald á húsnæði, tækjum og 
tólum 

5 4 3 2 1 

  garðvinna/moka snjó (útivinna) 5 4 3 2 1 

  Hvað með heimilisstörfin, 
tókstu mikinn þátt í þeim? 
Hvað með...... 

     

  eldamennsku 5 4 3 2 1 

  þrif 5 4 3 2 1 

  þvo þvotta 5 4 3 2 1 

  innkaup 5 4 3 2 1 

  sjá um barnabörn 5 4 3 2 1 

  annað? 5 4 3 2 1 
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   5 4 3 2 1 

30.  Ertu sáttur við þau viðfangsefni sem þú tókst að þér á heimilinu þegar þú hættir 
störfum á sjónum? 

  1 já 

  2 nei. =>Hvaða viðfangsefni varst þú ekki sáttur 
við?_____________________________ 

_________________________________________________________________ 

31.  Ert maki þinn sáttur við þau viðfangsefni sem þú tókst að þér á heimilinu þegar þú 
hættir störfum á sjónum? 

  1 já 

2 nei, við hvað var hún ósátt með?___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Snúum okkur að tómstundaiðju og félagslífi á sjónum og í landi, fyrir og eftir sjómennsku 

32. 

Hvað gerðir þú á frívöktum á sjónum? (HIK) haka við það sem þeir segja og spyrja hversu 
oft þeir gerðu það. Segja svo hvort að þeir höfðu þá nokkuð gert það sem þeir svöruðu ekki. 
Muna að telja upp öll atriðin. 

  Ef að við byrjun á.... mjög oft oft stundum sjaldan 
aldr
ei 

  hvíldi mig /svaf 5 4 3 2 1 

  
las (bækur og tímarit) og 
hlustaði á hljóðbækur 

5 4 3 2 1 

  hlustaði á útvarp/tónlist 5 4 3 2 1 

  
horfði á sjónvarp/kvikmyndir/ 
þætti 

5 4 3 2 1 

  spilaði (borðspil) 5 4 3 2 1 

  stundaði líkamsrækt 5 4 3 2 1 

  
ræktaði samband við 
fjölskyldu (sími, bréf, internet) 

5 4 3 2 1 

  annað => hvað? 5 4 3 2 1 

   5 4 3 2 1 

   5 4 3 2 1 

   5 4 3 2 1 

   5 4 3 2 1 
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33. 
Hvað gerðir þú í frístundum í landi fyrir starfslok? (núna ætla ég að telja upp nokkur atriði 
og þú segir mér hvort þú hafir gert þau mjög oft, oft, stundum, sjaldan eða aldrei) 

  Ef að við byrjun á.... mjög oft oft stundum sjaldan 
aldr
ei 

  hvíldi mig /svaf 5 4 3 2 1 

  
las (bækur og tímarit) og 
hlustaði á hljóðbækur 

5 4 3 2 1 

  hlustaði á útvarp/tónlist 5 4 3 2 1 

  
horfði á sjónvarp/kvikmyndir/ 
þætti 

5 4 3 2 1 

  spilaði (borðspil) 5 4 3 2 1 

  stundaði líkamsrækt 5 4 3 2 1 

  stundaði útivist 5 4 3 2 1 

  fórum í ferðalög 5 4 3 2 1 

  stundaði sund 5 4 3 2 1 

  sinnti handverk og listiðn 5 4 3 2 1 

  
gerði eitthvað með 
fjölskyldunni  

5 4 3 2 1 

  gerði eitthvað með vinum 5 4 3 2 1 

  Félagsstarf 5 4 3 2 1 

  Sjálfboðastarf 5 4 3 2 1 

  annað => hvað? 5 4 3 2 1 

34. 
Hvernig verðu dögunum í dag? (núna ætla ég að telja upp nokkur atriði og þú segir mér 
hvort þú gerir þau mjög oft, oft, stundum, sjaldan eða aldrei) 

  Ef að við byrjun á.... mjög oft oft stundum sjaldan 
aldr
ei 

  hvíli mig /sef 5 4 3 2 1 

  
les (bækur og tímarit) og 
hlusta á hljóðbækur 

5 4 3 2 1 

  hlusta á útvarp/tónlist 5 4 3 2 1 

  
horfi á sjónvarp/kvikmyndir/ 
þætti 

5 4 3 2 1 

  spila (borðspil) 5 4 3 2 1 

  stunda líkamsrækt 5 4 3 2 1 
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  stunda útivist 5 4 3 2 1 

  fer í ferðalög 5 4 3 2 1 

  stunda sund 5 4 3 2 1 

  vinn við handverk og listiðn 5 4 3 2 1 

  
samneyti við eða geri eitthvað 
með fjölskyldunni  

5 4 3 2 1 

  
samneyti við eða geri eitthvað 
með vinum 

5 4 3 2 1 

  félagsstarf 5 4 3 2 1 

  sjálfboðastarf 5 4 3 2 1 

  annað => hvað? 5 4 3 2 1 

   5 4 3 2 1 

   5 4 3 2 1 

   5 4 3 2 1 

        

35. Ertu sáttur við hvernig þú verð tíma þínum í dag? 

  1 já 

  2 nei, of mikið að gera 

  3 nei, of lítið að gera ... Hvernig myndi þú vilja verja tíma þínum í dag?_____________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Þá erum við komin í gegnum spurningarnar. Vilt þú bæta einhverju við að lokum? 

Þá þakka ég þér kærlega fyrir þátttökuna. 
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FYLGISKJAL G - STAÐFESTING FRÁ PERSÓNUVERND 

 



73 

 

 



74 

 

 



75 

 

 

  



76 

 

FYLGISKJAL H - TÍÐNITÖFLUR 

Þátttaka í heimilislífi 

fyrir starfslok 
Mikinn þátt 

Hvorki 

mikinn né 

lítinn þátt 

Lítinn þátt 

Fjármál 8 12 17 

Viðhald 33 3 1 

Garðvinna 30 5 2 

Eldamennska 6 6 25 

Þrif 6 3 28 

Þvo þvotta 3 4 30 

Innkaup 7 6 24 

Aðstoða börn við lærdóm 12 6 19 

Annast börnin 14 7 16 

 

Þátttaka í heimilislífi í dag Mikinn þátt 

Hvorki 

mikinn né 

lítinn þátt 

Lítinn þátt 

Fjármál 20 8 9 

Viðhald 28 3 6 

Garðvinna 27 6 4 

Eldamennska 11 15 11 

Þrif 16 13 8 

Þvo þvotta 12 12 13 

Innkaup 17 11 9 

Annast barnabörnin 27 7 3 

 

Þátttaka í tómstundaiðju og félagslífi á 

frívöktum á sjónum 
Oft Stundum Aldrei/sjaldan 

Hvíldi mig/svaf 34 2 1 

Las bækur 25 6 6 

Hlustaði á útvarp/tónlist 20 9 8 

Horfði á sjónvarp 13 8 16 

Spilaði 12 12 13 

Stundaði líkamsrækt 2 2 33 

Rækta samband við fjölskyldu 28 5 4 
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Þátttaka í tómstundaiðju og félagslífi fyrir 

starfslok 
Oft Stundum Aldrei/sjaldan 

Hvíldi mig/svaf 7 5 25 

Las bækur 17 10 10 

Hlustaði á útvarp/tónlist 18 15 4 

Horfði á sjónvarp 28 6 3 

Spilaði 3 7 27 

Stundaði líkamsrækt 2 2 33 

Stundaði útivist 18 7 12 

Stundaði sund 9 4 24 

Fór í ferðalög 24 11 2 

Sinnti handverki eða listiðn 1 4 32 

Samvera með fjölskyldu 31 5 1 

Samvera með vinum 12 12 13 

Þátttakandi í félagsstarfi 8 3 26 

Sinnti sjálfboðastarfi 5 8 24 

 

Þátttaka í tómstundaiðju og félagslífi í dag Oft Stundum Aldrei/sjaldan 

Hvíli mig/sef 4 5 28 

Les bækur 22 8 7 

Hlusta á útvarp/tónlist 23 9 5 

Horfi á sjónvarp 31 5 1 

Spila 9 3 25 

Stunda líkamsrækt 9 3 25 

Stunda útivist 22 6 9 

Stunda sund 14 4 19 

Fer í ferðalög 20 10 7 

Sinni handverki eða listiðn 5 4 28 

Samvera með fjölskyldunni 31 6 0 

Samvera með vinum 14 16 7 

Þátttakandi í félagsstarfi 6 4 27 

Sinni sjálfboðastarfi 3 3 31 

 


