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Útdráttur 

Rannsóknir sýna að starfslok marka þáttaskil í lífi fólks og hafa í för með sér breytingar af 

ýmsum toga. Áhrif starfsloka á hjón og hjónaband hefur lítið verið rannsakað enn sem 

komið er. Lýðfræðilegir þættir hafa fengið meiri athygli eins og heilsufar, fjármál, 

hjúskaparstaða og hreyfing.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða upplifun og reynslu hjóna af starfslokum og 

áhrifum starfslokanna á hjónabandið. Valin var eigindleg rannsóknaraðferð Vancouver-

skólans í fyrirbærafræði sem er ætlað að auka þekkingu og dýpka skilning á mannlegum 

fyrirbærum. Tekin voru viðtöl við fimm hjón á aldrinum 67-75 ára sem hætt voru 

störfum á vinnumarkaði og að lágmarki voru tvö ár liðin frá starfslokum þeirra beggja. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að starfslok höfðu í för með sér margvísleg áhrif á 

hjónin og þeim var skipt í eftirfarandi þrjú megin þemu, þ.e. 1) Einstaklingurinn, þar sem 

fram kemur persónuleg reynsla hvers og eins af starfslokunum sem birtist í sjálfsmynd, 

sjálfstæði, undirbúningi starfslokanna og frelsi við starfslokin. 2) Hjónabandið sem lýsir 

aðstæðum og breytingum sem verða í hjónabandinu og felst í samvinnu, samveru, 

vináttu, virðingu og trausti. 3) Öryggi sem sýnir samspil hjónanna gagnvart 

utanaðkomandi áhrifaþáttum svo sem fjölskyldu, vinum, fjármálum og heilsufari. Megin 

niðurstaða rannsóknarinnar bendir til að starfslok hjóna séu ekki sameiginleg eintóna 

vegferð heldur samleið tveggja ólíkra einstaklinga í hjónabandi. Samspil einstaklinganna, 

undir áhrifum frá umhverfinu leggur grunninn að farsæld og frelsi í hjónabandinu og 

ákvarðar þau lífsgæði sem hjónin búa við eftir starfslokin. 

Mikilvægt er að fagaðilar sem starfa með eldra fólki geri sér grein fyrir því að 

heildræn vinna með fjölskyldum getur verið lykilþáttur í meðferð einstaklinga og haft 

mikið að segja hvað varðar lífsgæði hjá þeim einstaklingi sem þjónustan er veitt hverju 

sinni.  

 

Lykilorð: Starfslok, hjón, hjónaband, undirbúningur starfsloka. 
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Abstract 

Research show that retirement will mark a new turning point in the lives of senior 

citizens and will bring about substantial changes. The effects of retirement on couples 

and marriages have not been studied whilst other demographic factors such as health, 

finance, marital status and physical activity have gained more attention.  

The purpose of this study was to examine the spouses’ experiences of retirement 

and its potential impact on the marriage. The research method is qualitative, 

phenomenological method known as the Vancouver School of doing Phenomenology. 

Five couples were interviewed separately, ten individuals in all; aged 67-75 who have all 

retired. Minimum time lapse from point of retirement for both spouses was set at two 

years.  

The results of this research suggest that retirement entails numerous effects on the 

couple, hereby presented and divided into three main themes: 1) Individual stating a 

personal experience of retirement and is displayed in the self-image, independence and 

preparations for retirement and freedom of having been retired. 2) Marriage that 

reflects its condition and changes in regards to cooperation, solidarity, friendship, 

respect and trust. 3) Security illustrates the couple’s interaction with external influences 

such as family, friends, finances and health. The main results indicate that this journey 

of retiring from work is not a joint one but a juxtaposed trip made by two independent 

individuals. The interaction between individuals, influenced by the environment, lays 

the foundation to success and freedom within the marriage and determines the quality 

of life that couples experience after retirement. 

A key component in the treatment of individuals and one that may have a major 

impact in terms of enhancing the individual´s quality of life post-retirement, is family 

work. Thus, it is of great importance to augment the awareness of this key factor 

amongst professionals participating in elderly care.  

 

Key words: Retirement, couple, marriage, preparation of retirement. 

 

 



6 

  



7 

 

Formáli 

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í fjölskyldumeðferð við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Tilgangur hennar er að veita innsýn í reynslu hjóna 

af starfslokum með áherslu á hvaða áhrif starfslokin hafa á hjónaband þeirra og 

fjölskyldulíf. Verkefnið var unnið frá desember 2014 til maí 2015. 

Leiðbeinandi minn við gerð þessarar rannsóknar var Halldór Sigurður Guðmundsson, 

lektor í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands og fær hann bestu þakkir fyrir greinargóða 

leiðsögn og hvatningu. Sigrún Harðardóttir og Anni Haugen fá innilegar þakkir fyrir góða 

hvatningu og fræðslu í málstofum vetrarins. 

Hjartans þakkir fær eiginmaður minn Sigurjón Bergur og fjölskyldan öll fyrir ómælda 

þolinmæði og stuðning mér til handa við gerð þessa verkefnis.  

Samstarfsfólk mitt fær þakkir fyrir hvatningu við gerð verkefnisins. Hrefna Brynja 

Gísladóttir fær sérstakar þakkir fyrir einstakan stuðning, áhuga og yfirlestur á verkefninu 

á meðan á vinnslu þess stóð. Ingibjörg Ingadóttir fær kærar þakkir fyrir yfirlestur á 

verkefninu í heild. Kristjönu, Rögnu Björk, Lilju Sigríði og Guðrúnu Heiðu vinkonum 

mínum þakka ég fyrir ómælda hvatningu og stuðning. Að síðustu vil ég þakka 

viðmælendum mínum fyrir að taka þátt í rannsókninni og miðla mér af dýrmætri reynslu 

sinni, án þeirra hefði hún ekki orðið að veruleika. 
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1 Inngangur 

Rannsóknin fjallar um reynslu hjóna af starflokum og þeim áhrifum sem starfslokin 

kunna að hafa á hjónaband þeirra og fjölskyldulíf. Í kaflanum verður fjallað um bakgrunn 

rannsóknarinnar og þann hugmyndafræðilega grunn sem hún byggir á. Sagt verður frá 

gildi hennar og rannsóknarspurningu og að endingu verður sagt frá uppbyggingu 

verkefnisins. 

1.1 Bakgrunnur rannsóknarinnar 

Aðdragandann að þessari rannsókn má rekja til þess að á árunum 2005-2013 starfaði ég 

sem forstöðumaður við Þjónustu- og félagsmiðstöðvar eldri borgara á Akureyri. Töluvert 

var um að öldruð hjón væru á meðal þeirra einstaklinga sem nýttu sér þá þjónustu, 

saman eða í sitt hvoru lagi. Oft varð ég vör við margvíslegar heimilis- og 

fjölskylduaðstæður sem þurftu ráðgjafar og úrlausnar við. Því var sú spurning ofarlega í 

huga mér hvort frekari þörf væri á að mæta fjölskyldum í þessum aðstæðum í formi 

fjölskylduviðtala eða með einhverskonar stuðningi og ráðgjöf. Í þjónustuúrræðum fyrir 

aldraða er í flestum tilvikum mikið lagt upp úr einstaklingsmiðaðri þjónustu. Að mínu 

mati var ekki síður þörf fyrir heildræna þjónustu þar sem horft er á einstaklinginn í 

víðara samhengi og tekið mið af þeim aðstæðum sem hann býr við t.d. hvað varðar 

tengsl hans við fjölskyldu, vini og samfélag. Þessar vangaveltur mínar urðu hvatinn að 

því að ég ákvað að fara í meistaranám í fjölskyldumeðferð og einnig að læra meira um 

fjölskyldufræði. Á þeim tveimur árum sem námið stóð yfir kom það mér mjög á óvart að 

ekkert námsefni var til kennslu um öldrun. Það vakti hjá mér spurningar um viðhorf 

almennings til aldursskeiðsins og hvort ekki væri talin þörf á fjölskyldumeðferð á þessu 

æviskeiði. Vert er að horfa á æviskeiðin fjögur sem samfellu í lífi hvers einstaklings sem 

taka við hvert af öðru með þeim breytingum sem teljast tilheyra hverju þeirra um sig. 

Fyrsta æviskeiðið snýst um bernskuna og unglingsárin, annað æviskeiðið felur í sér 

starfsárin og uppeldi barna og það þriðja tekur til þess þegar fólk hugar að starfslokum 

eða vinnur að hluta til. Það fjórða telst síðan til þess þegar líður að lokum ævinnar og 

einstaklingurinn er oft upp á aðra kominn hvað varðar umönnun (María Björk 

Óskarsdóttir og Sigríður Snævarr, 2013; Mulley, 1995). Þegar horft er til þeirra verkefna 

sem tilheyra hverju æviskeiði fyrir sig er ekki auðvelt að ákveða hvort mikil eða lítil þörf 

sé á fjölskyldmeðferð á einu þessara æviskeiða fremur en öðru. Ég tel að þörf sé á 
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fjölskylduráðgjöf eða meðferð ekki síður en annarri þjónustu við fjölskyldur þegar komið 

er á þriðja æviskeiðið enda geta komið upp flókin vandamál í fjölskyldum þegar aldurinn 

færist yfir ekki síður en á fyrri æviskeiðum. Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir og Eygló 

Daníelsdóttir (2011) telja að í stefnumótun framtíðarinnar varðandi heilbrigðis- og 

félagsþjónustu mætti skoða nánar þætti sem snúa að þessum aldurshópi eins og 

þjónustuþörf, heilsufar, félagslega þátttöku í samfélaginu og starfslok. 

Hvatinn að þessari rannsókn spratt því upp úr þessum vangaveltum mínum og urðu 

starfslok hjóna fyrir valinu. Í ljósi þess að hafa unnið með mörgum öldruðum hjónum 

velti ég fyrir mér þeim lífsgæðum sem hjón búa við eftir starfslokin og hversu vel þeim 

tekst að aðlagast því að vera hætt að vinna og einnig að aðlaga sig að þörfum hvors 

annars.  

Starfslok (e. retirement) eru þáttaskil í lífi fólks og kalla án efa fram verulegar 

breytingar í lífi hjóna. Má þar nefna breytingar eins og fjárhagsafkomu, daglegar 

athafnir, heilsufar, gæði hjónabands og þunglyndis einkenni. Starfslokin geta einnig haft 

áhrif á lífsandann, félagsleg tengsl og vellíðan. Hjón taka oft sameiginlega ákvörðun um 

starfslok og um 30% hjóna taka ákvörðun um að hætta vinnu innan við ár frá 

starfslokum hins (Ho og Raymo, 2009; Houlfort o.fl., 2015). Samskiptum hjóna við þessi 

tímamót virðist ekki hafa verið veitt mikil athygli í rannsóknum. Meiri áhersla hefur verið 

lögð á að rannsaka lýðfræðilega þætti eins og hjúskaparstöðu, fjármál, réttindi og 

heilsufar svo dæmi séu tekin. Það sem til er af íslenskum meistararannsóknum um 

starfslok snýr að starfslokum sjómanna, almennt um lagaleg réttindi við starfslok, hvað 

verður um þekkingu og reynslu þeirra sem ljúka atvinnuþátttöku og um náms- og 

starfsráðgjöf við starfslok (Júlíana Hansdóttir Aspelund, 2009; Kristjana Fenger, 2014; 

Lárus H. Bjarnason, 2010; Sigríður Hjálmarsdóttir, 2013; Þóra Friðriksdóttir, 2012). 

Sjálfsmynd og líf fólks mótast oft af hlutverkum þeirra meðal annars í fjölskyldunni 

og má þar nefna hlutverkin að vera maki, foreldri, amma, afi og jafnvel langamma og 

langafi. Starfshlutverkið er mörgum mjög mikilvægt og margir vilja vinna lengur en lög 

og reglur gera ráð fyrir eða heimila. Kaflaskil verða í lífi fólks við starfslok þegar eitt af 

stærstu hlutverkum þeirra hverfur, það sem stýrt hefur reglubundnum starfsdegi með 

ákveðnum venjum, félagslegum tengslum og jafnvel félagslegri stöðu. Mismunandi er 

hvernig starfslokum er háttað hjá hverjum og einum, hvort þau eru sjálfvalin eða koma 
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til vegna veikinda, uppsagnar eða aldurs (Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir og Eygló 

Daníelsdóttir, 2011).  

1.2 Gildi rannsóknarinnar og rannsóknarspurning 

Tilgangur rannsóknarinnar er að öðlast dýpri innsýn og skilning á því hver reynsla hjóna 

er af starfslokum og þeim áhrifum sem starfslokin hafa á hjónabandið. Vonast er til að 

rannsóknin veiti meiri þekkingu og auki skilning meðal almennings á því hve starfslok 

geta verið mikilvæg þáttaskil í lífi hjóna. Einnig gæti rannsóknin gagnast þeim 

stjórnendum og fagaðilum sem starfa að málefnum eldra fólks og öldrunarmálum og 

jafnframt veitt innsýn í það hvernig fjölskylduráðgjöf og meðferð getur verið lykilþáttur 

hvað varðar lífsgæði hjá þeim einstaklingi sem þjónustan snýst um hverju sinni. Öðrum 

hjónum sem eru að nálgast eftirlaunaaldur gæti rannsóknin líka gagnast sem fróðleikur 

um upplifun annarra hjóna sem farið hafa í gegnum starfslokaferlið. Nýta má 

upplýsingar rannsóknarinnar til að útbúa fræðsluefni sem tengist starfslokum og 

aðlögun að þeim. Má þar nefna þætti eins og ráðgjöf af ýmsum toga bæði sem snýr að 

einstaklingum, hjónum eða pörum og eins upplýsingagjöf um þá þjónustu sem stendur 

þessum markhópi til boða.  

Í verkefninu er leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 Hver er reynsla hjóna af starfslokum og af áhrifum starfslokanna á hjónabandið? 

Undirspurningar eru eftirfarandi: 

 Hvernig lýsa þau áhrifum starfsloka á hjónabandið? 

 Hvað segja þau um væntingar sínar til starfslokanna og hjónabandsins? 

 Hvað segja þau um undirbúning starfslokanna? 

  Hvað telja þau vera umhugsunarvert fyrir önnur hjón í tengslum við starfslok? 

1.3 Uppbygging verkefnis 

Verkefninu er skipt upp í fimm kafla. Fyrsti kafli inniheldur ofangreinda kynningu á 

bakgrunni rannsóknarinnar, þá er fræðileg umfjöllun og rannsóknir sem tengjast 

rannsóknarefninu innihald kafla númer tvö. Aðferðarfræðin er viðfangsefni þriðja 

kaflans og í þeim fjórða eru kynntar niðurstöður. Umræðum um niðurstöður 

rannsóknarinnar eru svo gerð skil í fimmta og síðasta kafla verkefnisins þar sem einnig 
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eru dregnar ályktanir og kynntar hugmyndir að hugsanlegum framtíðarrannsóknum á 

þessu sviði.   
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í kaflanum er fjallað um hugmyndafræðilegan grunn verkefnisins ásamt efni úr 

rannsóknum sem tengjast starfslokum hjóna. Einnig er stutt umfjöllun um farsæla 

öldrun og öldrunarkenningar sem tengjast andlegum, líkamlegum og félagslegum 

breytingum fólks á efri árum. 

2.1 Hugmyndafræðilegur grunnur 

2.1.1 Fjölskyldumeðferð 

Fjölskyldumeðferð kemur fyrst fram á sjónarsviðið í byrjun sjötta áratugarins. Áður hafði 

sjónum verið beint meira að einstaklingum og viðhafðar aðferðir eins og sálgreining 

Sigmund Freud 1856-1939. Hann trúði því að sálfélagsleg vandamál ættu upptök sín úr 

barnæskunni og gerði athuganir á því hvernig sjúklingurinn vann úr þeim innra með sér. 

Hann gerði sér einnig grein fyrir því að einkenni sjúklinga voru tengd átökum við þeirra 

nánustu (Nichols, 2010). 

Hugmyndafræði fjölskyldumeðferðar er allt annars eðlis en sú sem notuð er í 

einstaklingsmeðferðum. Þegar unnið er með einstaklinga er verið að skoða innri þætti 

hjá þeim sjálfum svo sem trú á eigin áhrifamátt, vilja, vana og framkvæmd og hvernig 

þessir hlutir koma fram í samspili við umhverfið. Vandinn er talinn liggja hjá 

einstaklingnum sjálfum og reynt er að finna lausnir með því að rannsaka nánar það sem 

orsakar vandann (Kielhofner, 2008). Í fjölskyldumeðferð er hins vegar notuð önnur 

nálgun þar sem horft er á velferð fjölskyldunnar í heild og samskipti hennar við aðra. 

Talið er að vandmál og almenn líðan einstaklinga séu sprottinn út frá samskiptum innan 

fjölskyldunnar, að fjölskyldumeðlimir hafi mikil áhrif á hvorn annan. Tiltekin meðferð 

ætti því að beinast að allri fjölskyldunni og taka mið af áhrifamætti hennar á þann hátt 

að styðja hana í því að greina vandann, ræða um hann og finna lausnir í sameiningu 

(Nichols, 2010). Í fjölskyldumeðferðarvinnu eru engin takmörk sett hverjir það eru sem 

taka þátt í sjálfri meðferðarvinnunni, það er breytilegt í hverju og einu tilviki. Hægt er að 

vinna með einum einstaklingi eða ákveðnum undirheildum sem geta verið hjón/pör, 

(stjúp/hálf)systkini, amma/afi svo dæmi séu nefnd. Meta þarf eðli hvers tilviks fyrir sig 

með þeim einstaklingi sem leitar aðstoðar hjá meðferðaraðila með sín 

samskiptavandamál (Sigrún Júlíusdóttir, 2004). 
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2.1.2 Fjölskyldan sem kerfi 

Kerfiskenning (e. system theory) er ein að þeim kenningum sem lögð er til grundvallar í 

hugmyndafræðilegum grunni fjölskyldumeðferðar. Upp úr 1950 fóru meðferðaraðilar að 

átta sig á því að máttur fjölskyldunnar gæti breytt stefnu meðferðar á góðan og/eða 

slæman hátt. Þegar breyting varð hjá einum fjölskyldumeðlimi urðu breytingar á öllu 

fjölskyldukerfinu. Athyglin fór að beinast að líðan einstaklinganna í návist hvors annars. 

Austuríski líffræðingurinn og vísindaheimspekingurinn Ludwig Von Bertalanffy (1901-

1972) spilaði stórt hlutverk í þróun kerfiskenningarinnar. Hann setti fram myndlíkingu á 

því hvernig fjölskyldan virkaði og líkti henni við vél samsetta úr mörgum hlutum sem allir 

þyrftu að vera í lagi svo að vélin gengi óaðfinnanlega. Því ætti að skoða fjölskylduna sem 

kerfi eða eina heild í stað þess að kljúfa hana í sundur. Samskiptakerfi fjölskyldunnar er 

eins og vél sem knúin er áfram af þeim krafti sem býr innan hennar og þeim áhrifum 

sem hún verður fyrir bæði innan hennar og utan. Hann taldi að eins og í öðrum 

náttúrulegum kerfum væri hver hlutur mikilvægur fyrir starfsemi fjölskyldukerfisins í 

heild og því þyrfti að taka mið af því að það væri meira en summan af hverjum 

einstaklingi sem tilheyrði fjölskyldunni (Hårtveit og Jensen, 2008). 

Innan kerfiskenningarinnar er einnig enska hugtakið homeostasis notað yfir það sem 

viðheldur jafnvægi innan fjölskyldunnar. Öll kerfi eru talin opin fyrir utanaðkomandi 

áhrifum sem þau geta átt erfitt með að ráða við. Um er að ræða breytingar sem verða á 

lífsleiðinni sem tengjast þroska og aldri (Rivett og Street, 2009). Til að fjölskyldan virki 

sem heild þarf hver einstaklingur innan hennar að leggja eitthvað að mörkum. Ef 

jafnvægi ríkir í fjölskyldunni gengur henni betur að takast á við breytingar. Á þeim 

lífsskeiðum sem fjölskyldan gengur í gegnum (e. family life cycle) er horft til þeirra 

mismunandi þroskaverkefna sem hún tekst á við hverju sinni. Verkefni yngri kynslóða 

hafa áhrif á verkefni þeirra sem eldri eru. Má þar nefna dæmi eins og þegar ungmenni 

ákveður að tími sé kominn til að flytja að heiman og lifa lífinu sem sjálfstæður 

einstaklingur þá þurfa foreldrarnir að vera tilbúnir að sleppa af honum hendinni. Þetta 

hefur í för með sér áhrif á fjölskyldukerfið, einstaklingurinn finnur sér verkefni utan 

fjölskyldunnar á meðan foreldarnir þurfa að takast á við verkefni innan hennar. Eins 

þurfa foreldarnir að takast á við samskiptin sín á milli og venjast þeirri breytingu að 

barnið er flutt af heiman og sætta sig við það (Rivett og Street, 2009). Allir 

fjölskyldumeðlimir eru hugsanlega færir um að upplifa hlutverk hverrar kynslóðar fyrir 
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sig. Kona á efri árum getur upplifað þá reynslu að vera allt í senn amma, móðir og dóttir. 

Jafnvel þó að hlutverkin breytist í gegnum tíðina verður það alltaf hluti af hennar 

sjálfsmynd að vera dóttir og móðir (Rivett og Street, 2009). Áhrif starfsloka á fjölskyldur 

verða skoðuð í ljósi þeirra breytinga sem fjölskyldan upplifir á mismunandi æviskeiðum.  

2.1.3 Vistfræðikerfislíkan Bronfenbrenner 

Í vistfræðikerfislíkani Bronfenbrenner (1994) er að finna gagnverkandi þætti sem hafa 

áhrif á þroska og líðan einstaklingsins í samspili hans við það umhverfi sem hann býr í. 

Bronfenbrenner heldur á lofti þeirri sýn að það sé aðeins hægt að skilja hvað felst í 

mannlegum þroska með því að horfa á vistkerfið í heild sinni og alla þætti innan þess. 

Líkaninu er skipt upp í fimm kerfi sem eru eftirfarandi: Míkrókerfið er það sem stendur 

næst einstaklingnum og innan þess hefur hann mestu samskiptin eins og við fjölskyldu, 

vini og vinnufélaga. Mesókerfið snýst um margvísleg tengsl milli sviða hversdagslífsins. 

Um er að ræða tengsl ólíkra aðila, eins og foreldra og barna eða ömmu og afa og 

barnabarns. Exókerfið samanstendur hins vegar af utanaðkomandi þáttum sem hafa 

áhrif á einstaklinginn. Síðan 1980 hafa rannsóknir einkum beinst að þremur þáttum 

innan þess kerfis sem eru vinnustaður foreldra, hvernig fjölskyldan virkar innbyrðis og 

tengsl við nágranna (Bronfenbrenner, 1994). Makrókerfið hefur síðan að geyma 

þjóðmenningu eins og stjórnmál, stjórnkerfi, trú og siði innan samfélagsins. Að síðustu 

er það Krónokerfið þar sem horft er á vöxt og þroska einstaklingsins út frá áhrifum tíma 

og sögu hvers og eins. Sjónum er þá beint að afdrifaríkum atburðum eða þáttaskilum í 

lífi fólks. En slík þáttaskil eru t.d. starfslok, dauðsföll og fleira þar sem allar forsendur 

breytast á skömmum tíma (Bronfenbrenner, 1994; Snæfríður Þóra Egilsson, 2011). 

2.2 Farsæl öldrun og öldrunarkenningar  

Velta má fyrir sér hvað felist í orðinu öldrun og hvort það sé talið neikvætt eða jákvætt í 

almennri umræðu. Orðið þekktist ekki í íslensku máli fyrr en í kringum 1970 þegar það 

var sett fram sem nafnorð yfir það að eldast, reskjast eða fullorðnast. Ekki hafði verið 

talin þörf fram að þeim tíma fyrir þess háttar orð í umræðunni. Það var því sett fram 

sem hlutlaust heiti yfir það þegar árin færast yfir. Í orðinu á ekki að felast nein afstaða til 

þess hvort öldrun sé til góðs eða ills (Jón Björnsson, 1996a). 
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Talið er að farsæl öldrun snúist meðal annars um samspil milli líffræðilegra og 

sálfélagslegra þátta, s.s. lífsstíls, reynslu aldraðra og viðhorfa til lífsins. Öldruðum er oft 

mikilvægt að halda sterkum tengslum við fjölskyldu og vini. Áhugamál og tómstundaiðja 

fá meira vægi á þessu æviskeiði og eru talin mikilvægir þættir í lífsgæðum aldraðra 

(Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir og Eygló Daníelsdóttir, 2011). Þegar unnið er að áætlanagerð 

og fyrirbyggjandi aðgerðum í öldrunarmálum þarf að taka tillit til mikilvægi 

einstaklingsins, félagslegra og vísindalegra viðhorfa og skilnings á öldrun (Bülow og 

Söderqvist, 2014).  

Gabriel og Bowling (2004) gerðu rannsókn sem byggðist bæði á eigindlegri og 

megindlegri aðferð þar sem rannsökuð voru lífsgæði hjá 999 breskum einstaklingum 65 

ára og eldri sem bjuggu í eigin húsnæði. Tekin voru viðtöl við alla á heimilum þeirra sem 

síðan var fylgt eftir af meiri dýpt einu til tveimur árum seinna hjá 80 einstaklingum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu meðal annars að það sem talið var til lífsgæða var 

að hafa félagslegt samneyti við aðra, fá hjálp og stuðning, að eiga heimili í góðu hverfi, 

að búa við góða andlega og líkamlega heilsu, að búa við sjálfstæði og fjárhagslegt öryggi, 

að hafa hlutverk og vera virkur í samfélaginu og að hafa reglulegt og gott samneyti við 

fjölskyldu og vini.  

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um það hvað telst eðlilegt þegar 

aldurstengdar breytingar koma fram hjá einstaklingum. Hvernig áhrif þessar breytingar 

hafa síðan á hvern og einn félagslega, líkamlega og andlega verður að teljast mjög 

mismunandi og persónulegt. Maður um sextugt getur til dæmis verið lotinn í herðum, 

séð og heyrt illa og einungis haft mesta ánægju af því að horfa á sjónvarp á meðan 

áttræður maður gengur rösklega og sperrtur, er félagslega virkur og sinnir áhugamálum 

sem sá sextugi myndi ekki ráða við. Samt geta báðir aðilar verið ánægðir með hlutskipti 

sitt. Þær breytingar sem oftast verður vart við eru hvað varðar sjón og heyrn. Einnig má 

finna fyrir að það hægist á hugsun og hin daglegu verk taka lengri tíma (Ingibjörg S. 

Ásgeirsdóttir og Eygló Daníelsdóttir, 2011).  

2.2.1 Hlutverkakenningin  

Ein elsta tilraun til þess að skýra hvernig einstaklingar aðlagast því að eldast var notkun 

á hlutverkakenningunni (e. Role theory). Einstaklingar hafa mörg hlutverk á lífsleiðinni 

s.s. að vera námsmaður, foreldri, maki, dóttir/sonur, starfsmaður, amma/afi o.s.frv. Slík 



23 

 

hlutverk lýsa einstaklingum, hvaða stöðu þeir hafa í samfélaginu og eru í raun 

grunnurinn að sjálfsmynd þeirra. Sum hlutverk eru tengdari líffræðilegum aldri eins og 

móðurhlutverkið en önnur ná yfir mun lengri tímabil eins og að vera starfsmaður. 

Hversu vel sem hver einstaklingur aðlagast því að eldast veltur á því hve vel þeir 

aðlagast breyttum hlutverkum með hækkandi aldri. Aldursviðmið geta aukið eða 

hindrað tækifæri þar sem þau gefa sér að möguleikar eða hindranir séu tengdar aldri. Ef 

til dæmis 76 ára ekkja fer á stefnumót með yngri manni fær hún þau skilaboð frá 

fjölskyldunni og umhverfinu að hún ætti að hegða sér í samræmi við sinn aldur. Í þessu 

tilfelli er hegðun hennar ekki talin vera í samræmi við aldurinn. Annað sem getur átt sér 

stað er að vinnuveitendur geta neitað að ráða eldri konu í starf vegna aldurs hennar og 

gefa í skyn að hún sé of gömul til að læra nýjar aðferðir sem þarf fyrir tiltekna stöðu. 

Með þessum hætti fara þeir á skjön við lög og reglugerðir (Hooyman og Kiyak, 2008). 

2.2.2 Virknikenningin  

Virknikenningin (e. Activity theory) kom fram á sjónarsviðið árið 1949 og var talin tilraun 

til að svara því hvernig einstaklingar aðlagast aldurstengdum breytingum og áskorunum 

svo sem starfslokum, hnignandi heilsu og hlutverkamissi. Kenningin lítur á áhrifaríka 

öldrun aðallega sem framlengingu af miðjum aldri þar sem eldra fólk leitast við að 

viðhalda hlutverkum, samböndum og stöðu sinni á eftir árum. Kenningin gengur út frá 

því að því virkari sem hinn aldraði er þá hafi hann meira sjálfsálit, aðlagist betur 

breyttum hlutverkum og búi við meiri lífsánægju en ella. Þegar fólk missir eitthvað af 

þessum viðmiðum er það merki um hnignun. Margt eldra fólk hefur tileinkað sér það 

viðhorf að líta svo á að það að vera virkur hjálpi þeim að halda lífsánægjunni. Kenningin 

tekur ekki með í reikninginn hvernig persónuleiki, fjárhagsleg afkoma og breytur 

varðandi lífsstíl geti verið mikilvægari í sambandi við virkni, lífsánægju, heilsu og vellíðan 

(Hooyman og Kiyak, 2008; Jón Björnsson, 1996b). 

2.2.3 Hlédrægnikenningin  

Hlédrægnikenningin (e. Disengagement theory) kom fram á sjónarsviðið árið 1961 og er 

talin ein útbreiddasta kenning sem gerð hefur verið um persónuleika aldraðra. Í 

kenningunni felst það að öldruðum sé eðlislægt að draga sig í hlé frá samfélaginu og að 

ekki sé hægt að skilja öldrun nema í samhengi við samfélagsgerðina þar sem hinn 
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aldraði býr. Öll þjóðfélög þurfa ákveðna leið til að yfirfæra valdið frá eldri kynslóðum til 

hinna yngri og til að undirbúa þær breytingar sem verða við fráfall eldri kynslóðar. Að 

draga sig í hlé var talið hæfa öldruðu fólki betur með þverrandi starfsorku og minni 

þátttöku í samfélaginu enda væri eldra fólk uppteknara af sínu innra lífi. Að draga sig í 

hlé er talið óumflýjanlegt ferli og það geri fólki kleift að halda eigin sjálfvirðingu meðan 

það aðlagast missi hlutverka s.s. ævistarfi, foreldrahlutverki og að lokum undirbúi það 

sig fyrir eigið andlát (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir, 

1996; Hooyman og Kiyak, 2008; Jón Björnsson, 1996b).   

2.2.4 Samfellukenningin  

Samfellukenningin (e. Continuity theory) byggir á því að einstaklingar haldi samfelldu 

mynstri hvað varðar hegðun þeirra þegar þeir eldast. Þeir finna svipuð hlutverk og þeir 

höfðu misst og viðhalda svipuðum aðferðum og þeir höfðu áður tileinkað sér til að 

aðlagast umhverfinu. Einstaklingar breytast ekki svo mikið með aldrinum og persónuleiki 

þeirra helst svipaður gegnum efri árin nema ef alvarleg veikindi herja á þá. Lífsánægja er 

ákvörðuð af stöðugleika núverandi athafna eða lífsstíls sem mótast af reynslu í gegnum 

lífið og þannig eldist einstaklingurinn á áhrifaríkan og eðlilegan hátt ef að hann viðheldur 

þroska og persónuleika sínum þar til yfir líkur (Hooyman og Kiyak, 2008; Neugarten, 

Havighurst og Tobin, 1998). 

2.2.5 Öldrunarinnsæi  

Lars Tornstam sem er sænskur prófessor í öldrunarfræðum hefur komið fram með nýja 

kenningu sem kallast öldrunarinnsæi (e. Gerotranscendende). Kenningin byggir á því að 

þegar aldurinn færist yfir einstaklinginn þróist ný sýn á lífið. En sú sýn er talin byggja á 

kröfum þeirra sem búa í vestrænni menningu ólíkt öðrum öldrunarkenningum sem hafa 

lagt meiri áherslu á þátttöku og virkni fólks í samfélaginu. Þeir sem ná því að öðlast 

öldrunarinnsæi hafa annað gildismat sem felst aðallega í viðhorfum til tíma, eigin 

persónu og til félagslegra samskipta (Tornstam, 1997; Tornstam, 2005).  

Í viðtölum sem Tornstam (2011) átti við aldraða einstaklinga uppgötvaði hann að 

þeir lýstu lífinu sem mismunandi tímabilum og umbreytingum. Hann komst að því 

hvernig lífið hefur oft verið skilgreint sem jákvæð þróun sem felur í sér aukin lífsgæði í 

samhengi við það að þroskast. Þá er átt sérstaklega við það sem felur í sér 

endurskilgreiningu á einstaklingnum sjálfum og tengslum hans við aðra, nokkurs konar 
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nýr skilningur á lífinu og tilverunni. Viðmælendur hans lýstu því hvernig þeir urðu minna 

uppteknir af sjálfum sér og á sama tíma urðu þeir vandlátari við að velja úr félagslegri 

þátttöku og virkni. Hinir öldruðu endurskilgreindu tíma, rúm, líf og dauða og höfðu 

aukna þörf fyrir að vera einir með hugsunum sínum. Þessar breytingar hjá hinum 

aldraða eru oft misskildar af ættingjum sem telja þetta jafnvel vera sjúklegt ástand eins 

og þunglyndi. Mat hans var að ef almenningur hefur skilning á þessu þroskaferli hins 

aldraða sé auðveldara að koma til móts við þá hvað varðar þjónustu og að mæta þörfum 

þeirra.  

2.3 Rannsóknir á áhrifaþáttum við starfslok 

2.3.1 Undirbúningur starfsloka 

Frá því á seinni hluta níunda áratugarins hefur verið skoðað hvernig það er að eldast 

með reisn, með áherslu á samspil milli líffræðilegra og sálfræðilegra þátta. Einnig 

hvernig lífsstíll hefur verið valinn, hver viðhorf eldra fólks eru til lífsins og hvernig þau 

nýta sér jákvæðar og fyrirbyggjandi aðgerðir (Bülow og Söderqvist, 2014). 

Heimilisaðstæður, vinnuaðstaða, gæði hjónabands og umönnunarbyrði eru líkleg til að 

hafa áhrif á þátttöku eldri borgara á vinnumarkaði. Hlutfall vinnandi fólks sem er á 

eftirlaunum hefur aukist til muna síðustu áratugina þrátt fyrir hlutlægar og huglægar 

breytingar til batnaðar varðandi almenna heilsu (Syse, Solem, Ugreninov, Mykletun og 

Furunes, 2014). 

Á Íslandi er vinnusiðferði eldra fólks talið mjög sterkt og atvinnuþátttaka þeirra sem 

eru eldri en 65 ára talin meiri en gengur og gerist meðal annarra vestrænna þjóða 

(Stefán Ólafsson, Karl Sigurðsson og María J. Ammendrup, 1999). Í dag miðast 

lögbundinn starfsaldur flestra launþega á Íslandi við 67 ár til að hefja töku lífeyris (Lög 

um málefni aldraðra 125/1999). Sá aldurshópur er nú um 11% þjóðarinnar og á næstu 

50 árum er því spáð að sú tala verði komin í 24% (Hagstofan, 2015). Í skýrslu nefndar um 

sveigjanleg starfslok var niðurstaðan sú að mikilvægt væri að auka sveigjanleika 

varðandi hvernig og hvenær fólk lyki atvinnuþátttöku. Mismunandi er þó milli 

lífeyrissjóða hvenær hægt er að hefja töku lífeyris en almennt virðist fólki vera gefinn 

kostur á að flýta því til 65 ár aldurs. Þar kemur einnig fram að margar starfsstéttir hafi 

farið fram á að hægt sé að flýta starfslokum umfram það sem lög og reglur lífeyrissjóða 
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kveða á um en að fólk haldi samt áfram réttindaávinningi sínum til sjötugs 

(Forsætisráðuneytið, 2002; Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003).  

Mikilvægt er talið að stuðla að því að fólk hugi fyrr að sínum efri árum, bæði 

félagslega, heilsulega og fjárhagslega og setji sér markmið fyrir starfslokaaldurinn. 

Hvetja eigi miðaldra fólk til að hugsa um hvernig eldri borgari viðkomandi vill vera. 

Einnig er talið mikilvægt að hægt sé að bjóða upp á ráðgjöf varðandi starfslok 

(Donaldson, Earl, og Muratore, 2010). Áður fyrr var áherslan meiri á karla og þeirra 

starfslok og aðeins gert ráð fyrir því að heimilisfaðirinn hætti störfum. Hlutverk kvenna 

voru yfirleitt ekki með í rannsóknum fyrr en í kringum 1976 þó svo þær hafi almennt 

farið fyrr út á vinnumarkað (Ho og Raymo, 2009; Noone, Alpass og Stephens, 2010).  

Í megindlegri langtímarannsókn Earl, Bednall og Muratore (2015) á 367 áströlskum 

einstaklingum sem komnir voru í starfslok er sýnt fram á jákvæð áhrif þess að undirbúa 

og skipuleggja starfslok m.t.t. aðlögunar og ánægju. Að undirbúa starfslok fram í tímann 

skiptir máli og það segir til um hegðun við starfslok, sérstaklega við skipulag fjármála, 

samskipta og tómstunda. Einnig kemur fram í þessari sömu rannsókn að stöðugt 

skipulag meðan fólk er á eftirlaunum sé betra en eingöngu fyrir starfslokin, það hefur 

áhrif á aðlögun þeirra. Því er talið mikilvægt er að fá innsýn inn í það hvernig fólk 

skipuleggur tíma og félagslíf sitt eftir starfslokin. Fyrir marga er vinna ekki bara að afla 

peninga eða fylla upp í daginn heldur er hún einnig mikilvæg fyrir fólk sem persónur og 

lífsstíl þeirra. Starfslok geta bæði haft í för með sér breytingu á daglegri þátttöku og 

félagslegri virkni. Sú breyting getur komið fram í samskiptum við fjölskyldu og vini en 

einnig hvað varðar formlegt félagsstarf eins og sjálfboðaliðastörf og vinnu með 

félagasamtökum. Fólk sem er hætt að vinna virðist nota meiri tíma í sjálfboðavinnu og 

klúbba- og félagsstarfsemi en það gerði fyrir starfslokin. Einnig tekur fólk meiri þátt í að 

styðja við fjölskyldu og vini heldur en fyrir starflokin (Bogaard, Henkens og Kalmijn, 

2014; Syse o.fl., 2014). 

2.3.2 Líkamleg og andleg heilsa við starfslok 

Curl og Townsend (2014) veltu fyrir sér hvort heilsu hjóna hraki við starfslok. Tilgangur 

rannsóknar þeirra var að skoða áhrif starfsloka á það hvernig hjón meta eigin heilsu. 

Rannsóknin stóð yfir á árunum 1992-2010 og þýðið samanstóð af 2.213 

spænskumælandi amerískum hjónum af blönduðum kynþáttum. Niðurstöður leiddu í 
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ljós verra sjálfsmat á heilsu fyrstu tvö árin eftir starfslok bæði hjá eiginmönnum og 

eiginkonum. Persónuleg heilsa hjóna og heilsa foreldra þeirra er einnig talin líkleg til að 

hafa áhrif hvað varðar framtíðarhorfur í sambandi við starfslok (Zick, Mayer og Smith, 

2015).  

Sýnt hefur verið fram á að líkamleg virkni skipti máli þegar komið er að starfslokum 

hjá fólki. Þeir sem nálgast starfslok og eru í hjónabandi eru taldir betur í stakk búnir að 

halda líkamlegri virkni þegar kemur lengra fram á efri ár. Þetta kemur fram í lýsandi 

eigindlegri rannsókn Barnett, Guell og Ogilvie (2013) þar sem viðtöl voru tekin við sjö 

bresk hjón á aldrinum 63-70 ára. Niðurstöður leiddu í ljós að þó að viðhorf maka til 

líkamlegrar virkni eftir starfslok væru samsvarandi þá voru viðhorf til reglulegrar 

líkamsræktar ólík og breyttust ekki við starfslok. Sjaldgæft var að hjónin stunduðu 

sameiginlega hreyfingu. Stuðningur frá maka var þó talinn mikilvægur fyrir upphaf og 

viðhald á reglulegri hreyfingu. 

2.3.3 Hjónabandið, væntingar og samskipti hjóna við starfslok 

Ekerdt (2010) telur að starfslok hjóna snúi fyrst og fremst að félagslegum þáttum til að 

ná árangri innan ákveðinna félagshópa hvort sem um er að ræða fjölskyldur, stofnanir 

eða sjálfan vinnumarkaðinn. Vægi annarra hlutverka breytist eftir að starfshlutverki 

lýkur og oft verða til ný hlutverk eða gömul hlutverk fá meira gildi. Rannsóknir á 

sameiginlegum starfslokum hjóna eru frekar sjaldgæfar og það hvort starfslok annars 

makans hafi áhrif á hinn. Eftirfarandi þættir skipta miklu máli fyrir hjón eins og 

vinnuhegðun maka, laun, viðhorf til vinnu og tómstundaiðja (Syse o.fl., 2014). 

Stefnubreytandi ákvarðanir eins og starfslok eru í samræmi við lífshlaup, hvernig 

hjón hafa tekið ákvarðanir í gegnum árin eins og uppeldi barna, hlutverk kynja, 

verkaskiptingu á heimili og vinnusögu. Hjón sem gera ráð fyrir sameiginlegum 

starfslokum eru talin þrisvar sinnum líklegri til að standa við það en önnur sem gera það 

ekki (Ho og Raymo, 2009; Syse o.fl., 2014). 

Sameiginlegum starfslokum hjóna hefur verið veitt lítil athygli m.t.t. sameiginlegra 

væntinga þeirra til starfsloka og að hvaða marki þau gera sér grein fyrir væntingum 

sínum. Samband hegðunar og væntinga er flókið sérstaklega þegar samhæfa þarf tvenns 

konar starfslok þar sem bæði hjónin hafa sína áætlun (Ho og Raymo, 2009).  
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2.3.4 Hjónabandsgæði og starfslok 

Trudel, Turgeon og Piché (2010) telja að erfitt sé að segja fyrir um hvort starfslok hafi 

jákvæð eða neikvæð áhrif á hjónabandið. Rannsóknir eru fáar og mótsagnakenndar en 

þær gefa til kynna að starfslok geti haft margvísleg áhrif. Oft eru starfslok álitin 

streituvaldandi þáttur sem komi niður á gæðum hjónabandsins. Sum hjón njóta ,,seinni 

brúðkaupsferðar“ á meðan önnur ganga í gegnum erfiðari tímabil. Löng hjónabönd 

virðast vera tiltölulega nýtt félagslegt fyrirbæri sem þurfi að rannsaka og auka skilning á 

í ljósi þess hve öldruðum fjölgar ört. Einnig benda þeir á að rannsaka þurfi tengslin á 

milli gæða hjónabands og starfsloka þ.e.a.s. hvernig hjón aðlagast starfslokunum saman. 

Fólk eyðir mestum tíma með maka sínum og fær helst félagslegan stuðning frá honum 

því fær hjónabandið oft meira vægi í lífi einstaklinga þegar þeir eldast.  

Kim, Kim og Nam (2012) gerðu rannsókn á áhrifamætti ákveðins forms í 

fjölskyldumeðferð sem kallast ,,Thank you, sorry, love“ (TSL). Þetta meðferðarform er 

upprunnið frá Kóreu og er líkan sem sett var saman fyrir eldri menn sem voru hættir 

vinnu til að auka gæði hjónabands þeirra og draga úr streitu. Þrjátíu giftum mönnum var 

skipt í þrjá hópa, þar sem hópur eitt fékk 14 tíma í TSL íhlutun yfir sjö vikna tímabil, 

hópur tvö fékk 14 tíma í fræðilegum fyrirlestrum sem snerust um starfsok og öldrun, 

hópur þrjú fékk ekkert. Hjónabandsgæði mannanna voru metin með sjálfsmatskvarða 

um gæði samskipta fyrir og eftir meðferðina og síðan aftur fimm vikum eftir að meðferð 

lauk. Eiginkonur mannanna voru líka metnar út frá því hvernig þær mátu 

hjónabandsgæði sín. Niðurstöðurnar sýndu marktæka minnkun á streitu og aukin 

sálfélagsleg gæði í hjónaböndum þeirra manna sem voru í hópi 1 og fengu TSL 

meðferðina. Hópur tvö og þrjú sýndu ekki sömu framfarir og heldur ekki makar þeirra.  

Aðrar rannsóknir sýna að hjónalíf eldra fólks sé í hættu hvað varðar ánægju í 

hjónabandi. Aukin tíðni skilnaða sem getur verið vegna félagslegra breytinga, gera 

skilnaði auðveldari á efri árum (Eliutina, 2012; Trudel o.fl., 2010).   

Yogev (2012) talar um nokkur atriði sem hjón þurfi að hafa í huga varðandi starfslok 

í bók sinni A couple´s guide to happy retirement. Þau atriði eru að: 

 Undirbúa sjálfan sig og hjónabandið fyrir starfslokin. 

 Læra að sleppa vinnunni og finna sálfræðilegan þátt starfslokanna. 

 Finna tilgang sinn eftir starfslokin. 
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 Aðlagast hvort öðru saman og í sitt hvoru lagi. 

 Finna sálfélagslegt gildi fjármuna. 

 Finna vettvang heimilishaldsins. 

 Finna vinskapinn í hjónabandinu. 

 Vera meðvituð um fjölskyldumálin. 

 Finna mun milli kynja varðandi starfslokin og mismunandi ábyrgð. 

 Vita mikilvægi þess að ganga saman sem hjón í gegnum þessi miklu þáttaskil. 

 Flytja sig um set. 

 Vera meðvituð um bestu mögulegu starfslokin. 

Í bók Yogev einnig kemur fram að flestir upplifi meiri gæði í hjónabandinu þegar báðir 

aðilar eru komnir í starfslok og að stöðugleiki myndist ekki í hjónabandinu fyrr en að tvö 

ár eru liðin frá starfslokum. 

  



30 

  



31 

 

3 Aðferðafræði og framkvæmd 

Í kaflanum verður gerð grein fyrir rannsóknarspurningu verkefnisins, rannsóknaraðferð 

og framkvæmd hennar ásamt gagnasöfnun og greiningu. Sagt verður stuttlega frá því 

hvernig þátttakendur voru valdir og gerð grein fyrir þeim. Takmarkanir rannsóknarinnar 

verða einnig til umfjöllunar.  

3.1 Rannsóknarspurning 

Í verkefninu er lagt upp með eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 Hver er reynsla hjóna af starfslokum og af áhrifum starfslokanna á hjónabandið? 

Undirspurningar eru eftirfarandi: 

 Hvernig lýsa þau áhrifum starfsloka á hjónabandið? 

 Hvað segja þau um væntingar sínar til starfslokanna og hjónabandsins? 

 Hvað segja þau um undirbúning starfslokanna? 

 Hvað telja þau vera umhugsunarvert fyrir önnur hjón í tengslum við starfslok? 

3.2 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Að velja rannsóknaraðferð getur verið snúið og hvort nota eigi megindlega (e. 

quantitative) eða eigindlega (e. qualitative) aðferð. Misjafnt er hvaða aðferðir eru taldar 

henta hverri rannsókn og valið byggir helst á því hvaða viðfangsefni á að rannsaka og 

fyrri þekkingu. 

Í þessu verkefni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð m.t.t. að hún gæfi dýpri 

skilning á viðfangsefninu. Eigindleg aðferðafræði er oftast notuð þegar verið er að 

skyggnast inn í reynsluheim fólks og rannsakandinn veit ekki fyrirfram hvaða það er sem 

hann getur fundið. Rannsakandinn þarf að geta sett sig inn í hugarheim og aðstæður 

þeirra sem verið er að rannsaka. Þegar úrtak hefur verið ákveðið eru tekin viðtöl við fólk 

sem hefur upplifun af því efni sem á að rannsaka. Viðtölin eru tekin upp og skráð orðrétt 

niður, rannsakandinn greinir innihald þeirra í þemu og skrifar síðan skýrslu um 

rannsóknarniðurstöður (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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1. Að vera 
kyrr 

2. Að 
ígrunda 

3. Að koma 
auga á 

4.Að velja 5.Að túlka 

6.Að raða 
saman 

7.Að 
sannreyna 

3.2.1 Fyrirbærafræði  

Fyrirbærafræðileg aðferð var valin til að svara rannsóknarspurningunni. Upphafsmaður 

hennar var þýskur heimspekingur að nafni Edmund Husserl. Hann sagði að aðferðin væri 

ekki að skapa heldur aðeins að finna fyrirbæri. Markmiðið væri að rannsaka reynslu þar 

sem sameiginlegur reynsluheimur fólks byggi til prófstein á það hvort eitthvað væri satt 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Aðferðinni er ekki ætlað að alhæfa eða yfirfæra 

rannsóknarniðurstöður yfir á stærri hóp heldur að varpa ljósi á reynslu þátttakenda í 

rannsókninni í þeim tilgangi að auka og dýpka skilning á því fyrirbæri sem verið er að 

rannsaka (Sigríður Halldórsdóttir, 2000; Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

3.2.2 Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði 

Innan fyrirbærafræði er að finna skilgreiningar á nokkrum leiðum eða skólum. Í 

rannsókninni var ákveðið að fylgja rannsóknaraðferð Vancouver-skólans þar sem 

undirstaðan er fyrirbærafræði, túlkunarfræði og hugsmíðahyggja (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2000). 

Einkenni Vancouver-skólans byggja á ákveðnum vitrænum þáttum sem farið er í 

gegnum og þeir síendurteknir í markvissri röð í gegnum allt rannsóknarferlið. Þessir 

þættir eru: Að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman 

og að sannreyna (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Sjá mynd 1.  

  

Mynd 1. Sjö vitrænir þættir Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. 
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Vancouver-skólinn setur fram 12 meginþrep þar sem leitast er við að koma auga á 

mynstur í hugsun og þankagangi hjá þátttakendum rannsóknarinnar og finna út þemu 

sem lýsa reynslu þeirra. Til að rannsakandinn geti fengið heildstæða mynd af fyrirbærinu 

þarf hann að eiga í samræðum við einstaklinga sem hafa þá reynslu sem um ræðir. Með 

aðstoð þátttakenda þarf rannsakandi að geta túlkað inntakið í rannsóknargögnunum, 

því í raun geta rannsóknargögnin ekki gert það ein og sér. Því þarf að líta á hvern 

þátttakanda með virðingu og sem meðrannsakanda, þar sem hann miðlar mikilvægum 

upplýsingum og hjálpar rannsakandanum að búa til heildarmynd af þeirri reynslu sem 

verið er að rannsaka. Ekki er vitað fyrirfram við hve marga hann þarf að ræða áður en 

svokallaðri mettun (e. saturation) er náð en oft er talað um 5-15 manns (Guba og 

Lincoln, 1998; Sigríður Halldórsdóttir, 2000; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Sjá töflu 1. 

Í þessari rannsókn voru tekin 10 viðtöl og að þeim loknum var ljóst að mettun hefði 

verið náð eftir átta viðtöl þar sem ekkert nýtt kom fram í síðustu tveimur viðtölunum. 

3.3  Þátttakendur 

Þátttakendur voru fundnir með tilgangsúrtaki þar sem að nauðsynlegt var að þeir hefðu 

persónulega reynslu af rannsóknarefninu. Í slíku úrtaki er fjöldi þátttakenda ekki 

ákveðinn fyrirfram heldur eru valdir viðmælendur sem taldir eru henta markmiði 

rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Skilyrði fyrir þátttöku í 

rannsókninni voru að um væri að ræða hjón á aldrinum 67-75 ára sem tilbúin voru að 

deila reynslu sinni og að a.m.k. tvö ár væru liðin frá starfslokum þeirra beggja. Hjónin 

eiga það öll sameiginlegt að hafa verið gift í mörg ár eða allt frá 46 árum upp í 54 ár. 

Einnig eiga þau öll börn og barnabörn en tvenn hjónanna eiga einnig barnabarnabörn. 

Allir þátttakendur rannsóknarinnar fengu dulnefni til að koma í veg fyrir að þeir 

þekktust. Eftirfarandi er kynning á þátttakendum þar sem fjallað er sameiginlega um 

hver hjón. Hverju pari er gefinn bókstafur sem gefur til kynna um hvaða hjón ræðir í 

þeirri umfjöllun sem á eftir kemur og er um þau sameiginlega. Dulnefni þeirra hvers og 

eins verða notuð þegar fjallað verður um þau sem einstaklinga. 
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Hjón A. 

Hjónin Berglind 69 ára og Jón 68 ára hafa verið gift í 46 ár. Þau eiga fjögur börn, fjögur 

tengdabörn og 10 barnabörn. Berglind ákvað að hætta vinna þann dag sem hún yrði 67 

ára og stóð við það, en þá voru liðin fimm og hálft ár frá starfslokum Jóns. Jón hætti að 

vinna 60 ára að aldri vegna heilsubrests. Síðustu fjögur árin fram að starfslokum vann 

hann hálfan daginn.  

 

Hjón B. 

Hjónin Arndís 74 ára og Konráð 75 ára hafa verið gift í 54 ár. Þau eiga fimm börn, þrjú 

tengdabörn og fjögur barnabörn. Þegar Konráð var 65 ára brást heilsan honum og hann 

glímdi við veikindi í tvö ár. Þegar ljóst var að hann næði sér ekki sem skildi ákváðu þau 

hætta að vinna. Þau fóru því í starfslok á sama tíma þegar Arndís var 66 ára og Konráð 

67 ára. 

 

Hjón C. 

Hjónin Vígdís 73 ára og Brynjar 74 ára hafa verið gift í 52 ár. Þau eiga þrjú börn, þrjú 

tengdabörn, níu barnabörn og fjögur barnabarnabörn. Vigdís varð að hætta að vinna 65 

ára vegna heilsubrests og fór því í starfslok ári á undan Brynjari en hann hætti að vinna 

67 ára vegna þess að reglurnar í hans fyrirtæki leyfðu ekki að hann ynni lengur. 

 

Hjón D. 

Hjónin Jónína 70 ára og Baldur 71 árs hafa verið gift í 51 ár. Þau eiga sex börn, sex 

tengdabörn, 19 barnabörn og sex barnabarnabörn. Jónína tók ákvörðun um að hætta 

vinna þegar hún var 66 ára og hætti strax. Baldur hætti að vinna 67 ára en mátti hætta 

sextugur. Hann ákvað að bíða þar til konan hans færi í starfslok og minnkaði við sig niður 

í hálfs dags vinnu síðustu þrjú árin áður, á meðan hann beið eftir henni. Þau hjónin fór 

því í starfslok á sama tíma. 
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Hjón E. 

Bára 69 ára og Sigurjón 69 ára hafa verið gift í 48 ár. Þau eiga þrjú börn, þrjú tengdabörn 

og sex barnabörn. Bára ákvað sjálf að hætta að vinna þegar hún var 67 ára. Sigurjón tók 

sjálfur þá ákvörðun að hætta þegar hann var 67 ára en fékk að minnka við sig og vinna 

hálfan dag í tæplega eitt og hálft ár áður en hann hætti alveg. Þau hjónin fóru því í 

starfslok á sama tíma. 

3.4 Gagnasöfnun og gagnagreining 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni voru tekin eigindleg viðtöl við fimm hjón 

sem höfðu reynslu af starfslokum. Í leit að þátttakendum var haft samband við 

starfsmenn í félagsmiðstöðvum eldri borgara á Akureyri þar sem félag eldri borgara er 

einnig til húsa. Ýmsar góðar ábendingar komu fram og ýmist hitti rannsakandi tilvonandi 

þátttakendur í félagsmiðstöðvunum eða hafði samband símleiðis, í heimasíma eða 

farsíma. Haft var samband við sjö hjón sem voru á aldrinum 68-75 ára. Fimm af þeim 

samþykktu þátttöku en tvö höfnuðu. Ákveðið var að gagnasöfnunin færi þannig fram að 

tekin voru viðtöl við hjónin í sitt hvoru lagi. Það var gert til þess að leitast við að ná fram 

ákveðinni fjarlægð að hálfu rannsakanda og viðmælanda gagnvart reynslu 

einstaklingsins og reynslu hans úr hjónabandinu varðandi starfslokin. Það var einnig gert 

með því markmiði að ná fram dýpri svörun frá hverjum einstaklingi og ná fram 

sjónarhornum kynjanna í tengslum við hjónabandið og starfslok ef kæmi í ljós að munur 

væri þar á. Þannig var líka álitið að ekki myndi halla á neinn í viðtalinu og að báðir 

einstaklingarnir í hjónabandinu fengju jafnt vægi. Viðtölin fóru fram á heimili hjónanna 

með mislöngu millibili í mars og apríl 2015. Stuðst var við hálf staðlaðan viðtalsramma 

(fylgiskjal A) sem hugsaður var meira til stuðnings en til að leiða viðtalið. Í viðtölunum 

var lögð áhersla á að fá upplýsingar um reynslu hjónanna af starfslokunum og hvaða 

áhrif starfslokin höfðu á hjónabandið, væntingar þeirra til starfslokanna, hvort og þá 

hvernig undirbúningi fyrir starfslokin var háttað og hvað talið væri umhugsunarefni fyrir 

önnur hjón við starfslok. Viðtölin sem voru alls tíu tóku hvert um sig 35-47 mínútur. Þau 

voru hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt í tölvu, alls 147 blaðsíður.  
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Gagnasöfnun og gagnagreining fór samhliða fram. Endurrit viðtala voru lesin 

mörgum sinnum yfir, merkt við og strikað undir þann texta sem sérstaklega kom 

fyrirbærinu við. Þá var rýnt enn frekar í þann texta og gert var greiningarlíkan með 

hugtökum sem spegla áttu reynslu viðkomandi. Eftir greiningu allra viðtala var búið til 

eitt heildargreiningarlíkan þar sem reynsla allra þátttakenda var dregin saman (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013) og það útfært eins og sjá má í mynd 2.  

3.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Réttmæti og áreiðanleiki byggir að einhverju leyti á því hversu trúverðuglega 

rannsakandanum tekst að setja fram niðurstöður. Þekking, nákvæmni, næmleiki og 

færni þurfa að vera til staðar hjá rannsakanda sem og aðferðarfræðileg færni. 

Rannsakandi þarf að vera mjög meðvitaður um eigin hugmyndir og viðhafa gagnrýna 

hugsun gagnvart eigin túlkunum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Fjórar helstu ógnanir við 

réttmæti eða trúverðugleika í eigindlegum rannsóknum eru eftirfarandi: Rannsakandinn 

getur átt í erfiðleikum með að átta sig á hvenær mettun er náð sem skapar heildarmynd 

af fyrirbærinu, hvort úrtak sem valið er sé of einsleitt og endurspegli ekki þýðið, hvort 

fagleg fjarlægð sé næg eða hvort rannsókn sé lokið of fljótt þegar í raun hefði mátt vinna 

meira með niðurstöður (Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Guba og Lincoln, 1998). Til að 

auka trúverðugleika rannsóknarinnar voru niðurstöður sannreyndar með þátttakendum 

með því að eiga með þeim fund þar sem farið var yfir þau þemu sem rannsakandi hafði 

dregið fram við greiningu gagna. Það var gert til þess að rannsakandi gæti fullvissað sig 

um mikilvægi þess að hann hefði skilið meginatriði hvers viðtals með sama hætti og 

meðrannsakandi. Einnig til að fá staðfestingu hans á endursögn ákveðinna atriða sem 

dregin voru fram og ennfremur að spyrja hvort hann væri sammála túlkuninni eða vildi 

bæta einhverju við. Viðtölin voru lesin mörgum sinnum yfir með gagnrýnu hugarfari 

m.t.t. gæða gagnasöfnunar, greiningar á gögnum og framsetningu á niðurstöðum (Helga 

Jónsdóttir, 2013; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

3.6 Rannsóknarsiðfræði 

Rannsakandi þarf að gæta persónuverndar í rannsóknum og afla upplýsts og óþvingaðs 

samþykkis hjá þátttakendum. Augljós trúnaðarskylda þarf að vera fyrir hendi gagnvart 

þátttakendum af hálfu rannsakenda. Þegar unnið er með persónugreinanlegar 
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upplýsingar skulu notuð dulnefni og þess gætt að gögnin séu ávallt höfð á öruggum stað 

(Sigurður Kristinsson, 2013).  

Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar (fylgiskjal B) og kynnt símleiðis fyrir 

þátttakendum sem fullvissaðir voru um að ekki yrði hægt að rekja gögnin til þeirra. 

Einnig var þeim gert ljóst að þeim væri heimilt að hætta við þátttöku í rannsókninni ef 

þeir mætu það svo, algjörlega án eftirmála. Fyrir viðtal fengu þátttakendur 

kynningarbréf (fylgiskjal C) í hendur auk þess sem þeir undirrituðu samþykki fyrir 

þátttöku (fylgiskjal D). Í niðurstöðum var öllum nöfnum á viðmælendum og 

staðarháttum breytt. Þar sem rannsakandi hefur lengi starfað með öldruðum var hann 

meðvitaður um það að láta eigin hugmyndir eða skoðanir ekki hafa áhrif á þátttakendur 

í viðtölunum sem gæti þannig haft áhrif á rannsóknarniðurstöður. 

3.7 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru nokkrar. Niðurstöður byggjast á upplifun fimm hjóna 

af starfslokum sem lýstu reynslu sinni af þeim áhrifum sem starfslokin höfðu á 

hjónabandið. Því er ekki hægt að alhæfa um að þessar niðurstöður eigi við öll hjón sem 

komin eru í starfslok. Gagnasöfnun byggir á samræðum milli tveggja einstaklinga sem 

getur talist takmarkandi þáttur þar sem aðeins rannsakandi greinir og túlkar gögnin og 

því gætu viðhorf hans og gildismat haft áhrif á niðurstöður. Þar sem rannsakandi hefur 

töluverða reynslu af vinnu með öldruðum má gera ráð fyrir að hugsanlega geti það haft 

áhrif á túlkun hans á niðurstöðum. Þátttakendur voru allir frá sama sveitarfélagi sem 

getur hafa gert það að verkum að hópurinn sé e.t.v. einsleitari fyrir vikið.  

Ástæðan fyrir því að leitað var eftir hjónum var sú að fá upplifun af þeirri reynslu 

sem hjón hafa af starfslokum og þeim áhrifum sem starfslokin kynnu að hafa á 

hjónabandið. Þó mætti ætla að fyrir vikið gæti það talist veikleiki að niðurstöðurnar 

verði ekki nógu fjölbreyttar þegar á heildina er litið þar sem að hjónin lýstu að einhverju 

leyti svipaðri reynslu. Öll áttu þau líka langt hjónaband að baki sem setur að vissu leyti 

mark sitt á niðurstöður og gæti talist takmarkandi þáttur. Talað var við hjónin í sitt 

hvoru lagi með það að markmiði að ná heiðarlegri svörum og ólíkum viðhorfum. Það 

gæti þó hafa haft áhrif á niðurstöður þess efnis að náðst hefði önnur svörun og viðhorf 

ef talað hefði verið við hjónin saman.  
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4 Niðurstöður rannsóknarinnar  

4.1 Inngangur  

Í kaflanum verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Byrjað verður á stuttri 

fyrirbærafræðilegri lýsingu og sagt frá heildargreiningarlíkani rannsóknarinnar. Síðan 

verður fjallað um niðurstöður út frá meginþemum og undirþemum sem taka mið af 

rannsóknarspurningunni: Hver er reynsla hjóna af starfslokum og af áhrifum starfsloka á 

hjónabandið?  

4.2 Fyrirbærafræðileg lýsing 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar að dæma hafa starfslok margvísleg áhrif á samskipti 

hjóna og þeirra fjölskyldulíf. Yfirheiti rannsóknarinnar er ,,Farsæld og frelsi“ en það lýsir í 

hnotskurn upplifun þátttakenda af lífi þeirra eftir starfslokin. Frelsið er háð því að fólk 

nái sáttum við sjálft sig eftir að hafa sagt skilið við starfshlutverkið og njóti þess að hafa 

stjórn á eigin lífi og þeim aðstæðum sem það býr við. Hvernig tekst til er svo háð 

samspili margra þátta. Einstaklingsþættir og hjónabandið sjálft vega þar hvað þyngst en 

ýmsir ytri þættir er varða öryggi skipta þar einnig máli. Í töflu 1 má sjá greiningu á 

niðurstöðum í yfirþemu og undirþemu. 

 

Tafla 1. Greining á niðurstöðum í þemu 

Innri þættir 

Hjónabandið Einstaklingur 

 Samvinna  
 Jafnræði  
 Samvera 
 Vinátta 

 Frelsi  
 Undirbúningur  
 Sjálfsmynd 
 Sjálfstæði 

Ytri þættir 

Öryggi 

 Fjölskylda 
 Vinir 
 Fjármál 
 Heilsa 
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Farsæld vísar til þess að eftir öflun gagna og greiningu viðtalanna kom í ljós að öll hjónin 

áttu löng hjónabönd að baki eða frá 46 árum upp í 54 ár. Sú staðreynd er stór 

áhrifaþáttur í niðurstöðunum rannsóknarinnar því þessi hjónabönd enduspegla ákveðin 

gæði í samskiptum hjónanna sem felast í vináttu, samvinnu, jafnræði og samveru. Þeirra 

sameiginlega vegferð í gegnum lífið er orðin löng og heldur áfram án mikilla breytinga 

þrátt fyrir þau nýju þáttaskil sem starfslokin marka í lífi þeirra. Segja má því að 

starfslokin séu áframhaldandi vegferð sem hjónin fara samferða í gegnum en ekki 

sameiginlega. Hver og einn viðmælandi þurfti að fara í gegnum starfslokin á sínum 

forsendum og aðlagast þeim á sinn hátt og að ná sátt við sjálfan sig. Sá tími sem tók fyrir 

hvern og einn einstakling að aðlagast nýju hlutverki, þ.e. að hætta að vinna, var háður 

samspili margra þátta. Þar vegur hvað þyngst undirbúningurinn fyrir starfslokin, 

sjálfsmynd viðkomandi, sjálfstæði og frelsisupplifun sem m.a. fólst í því hversu góðu 

ævistarfi þau höfðu tækifæri til að skila til samfélagsins. Hvað varðar bæði einstaklinginn 

og hjónabandið skiptir öryggi miklu máli en það tengist fjölskyldu, vinum, fjármálum og 

heilsu.  

 

Mynd 2. Heildargreiningarlíkan 

Á mynd 2 má sjá myndræna framsetningu á heildargreiningarlíkani sem ætlað er að 

endurspegla niðurstöður rannsóknarinnar og meginþemu hennar. 
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Heildargreiningarlíkanið var búið til úr samspili þriggja þátta, þ.e. einstaklingur, 

hjónaband og öryggi, sem sjá má á mynd 2. Þar gefur á að líta tvö hjól sem má hugsa sér 

í myndlíkingu af reiðhjóli sem hjónin hjóla á í gegnum lífið. Framhjólið endurspeglar 

einstaklinginn og þá þætti sem eru áhrifaþættir í hans aðlögun að starfslokunum. 

Afturhjólið stendur fyrir hjónabandið en það síðarnefnda knýr í rauninni hitt áfram. 

Hvorugt hjólanna getur án hvors annars verið. Langt hjónaband má hugsa sem keðju 

hjólsins. Það sem svo tengir þessi tvö hjól saman er öryggið sem getur talist sláin á milli 

dekkjanna, þar er sætið sem ber þau uppi. Allir þessir þættir hafa áhrif á hvorn annan og 

mynda í sameiningu það gangvirki sem þarf til að knýja hjólið áfram svo hægt sé að hjóla 

á því. 

4.3 Greining á niðurstöðum í þemu 

Eftirfarandi umfjöllun verður skipt í þrjá kafla eftir meginþemum rannsóknarinnar sem 

fram komu við greiningu gagna. Hverjum kafla fyrir sig er svo skipt niður í undirþemu 

eftir því sem við á.  

Fyrsti kaflinn ber yfirheitið Einstaklingurinn en sá kafli snýr að fjórum undirþemum 

sem eru frelsi, undirbúningur, sjálfstæði og sjálfsmynd. Í þeim kafla verður ýmist almenn 

umfjöllun eða fjallað um hvern og einn viðmælanda sem einstakling. Kafli tvö ber heitið 

Hjónabandið og þar undir verður fjallað um þau þemu sem tengjast því sem eru 

samvinna, vinátta, jafnræði og samvera. Í þeim kafla verður ýmist fjallað almennt um 

efnið eða um hjónin í sameiningu og þeim gefin heitin hjón A, hjón B, hjón C, hjón D og 

hjón E. Í þriðja kaflanum sem ber heitið Öryggi er sagt frá utanaðkomandi áhrifaþáttum 

sem allir leika stórt hlutverk í lífi hjónanna gegnum starfslokin og eru fjölskylda, vinir, 

fjármál og heilsufar. Þar er bæði að finna almenna umfjöllun og þá fjallað um hjónin í 

sameiningu með fyrrgreindum formerkjum. 

4.4 Einstaklingurinn  

4.4.1 Frelsi  

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvort eitthvað hefði komið þeim á óvart við 

starfslokin voru átta af tíu sem nefndu hugtakið frelsi og þeim var tíðrætt um hvernig 

það tengist þessum tímamótum. Það lýsir upplifun viðmælenda á því þegar þeir hafa 

náð sátt í eigin skinni og aðlagast starfslokunum. Tilfinningin fyrir frelsinu var því alveg 
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frá þeirri breidd að vera engin fyrst eftir starfslokin yfir í það að finnast þau geta gert 

það sem þau langaði til. Þegar hvert og eitt þeirra uppgötvaði að tíminn væri algjörlega 

þeirra og að þau gætu ráðstafað honum að eigin vild þá kom upplifun á frelsi í kjölfarið. 

Einnig birtist það í því að vera ekki háð skipulagi annarra heldur að geta sjálf ráðstafað 

verkefnum og þátttöku í félagslegum samskiptum við annað fólk. Það tók þau ákveðinn 

tíma að átta sig á því hlutverki ,,að vera ekki lengur í launaðri vinnu“ og að hlutverkið 

væri hvorki háð tíma eða rúmi. Einnig lýstu þau því sem heilmiklu stökki að hverfa úr 

sinni skipulögðu dagskrá yfir í frelsið.  

Arndís hafði unnið mestmegnis við sveitastörf í 47 ár. Hún sagðist hafa unnið alla 

daga ársins og aldrei átt frí. Hún lýsti frelsinu á þennan hátt: ,,Það var náttúrulega algjör 

gjörbreyting…þá átti maður sinn tíma sjálfur…mér fannst það ágætt og bara gera það 

sem manni langaði til…ég meina…heldur en að…að sinna bústörfunum“. 

Vigdís sem hafði vegna veikinda farið snögglega og óvænt inn í starfslokin var mjög 

ósátt í byrjun að vera komin í þessa stöðu og var dálítinn tíma að venjast því. En þegar 

hún var búin að sætta við stöðuna þá uppgötvaði hún hvernig hún gat ráðið tíma sínum 

sjálf og gert það sem hana langaði til. 

Það er eins og ég segi þetta frelsi, mér finnst það alveg frábært, geta bara ráðið 

hvað þú gerir. Mér finnst það bara alveg ótrúlega gott (hlær) já mér finnst maður 

frjálsari með tímanum, þú þarft ekkert að vakna í stórhríð og fara út. 

Baldur naut þess að vera hættur að vinna þó það hafi tekið hann töluverðan tíma að 

aðlagast því. Hann sagðist líka njóta þess að vera með maka sínum og ráða tímanum 

sjálfur. 

Það sem kemur mér kannski á óvart er það að maður hefur, eða allavega ég 

persónulega...alltaf haft nóg fyrir stafni og eitthvað til að hlakka til og eitthvað til að 

gera. Það hefur verið notalegt að geta bara vaknað á morgnanna og verið frjáls og 

engum háður. 

Jónína talaði um hve gott henni finnst að hafa frjálsan tíma vegna þess að ,,…alla 

starfsævina er maður háður klukku“. Hún segist njóta þess að vera til og hafa sitt 

persónulega rými, og lýsir frelsinu á eftirfarandi máta: 

Þegar maður hættir að vinna þá kemur frelsi...og að mínu mati þannig að hver 

einstaklingur á að geta gert það sem hann langar til þegar hann langar til þess svo 
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lengi sem það gangi ekki yfir á neitt annað...og þetta er það sem mér finnst 

dásamlegast við starfslokin. 

Jón gat ekki alltaf haft stjórn á því hvernig tíma hans var ráðstafað þegar hann var að 

vinna. Vinnutími hans var þétt skipulagur vegna mikilla funda og því var hans daglega 

dagskrá oft ströng og krefjandi. Honum finnst því gott að geta slakað á og ráðstafað tíma 

sínum að eigin vild eða eins og hann orðar það: 

Að hafa...frjálsan tíma og vera ekki bundinn af..klukkunni...eins og ég var alltaf í 

mínu starfi...ég finn það bara núna vegna þess að…það voru aðrir sem skrifuðu 

nánast dagbókina fyrir mig…ef að það gerist núna þá á ég erfitt með að sætta mig 

við það. 

Bára var ,,búin að fá upp í kok í vinnunni…orðin bara svolítið lúin“. Hún hafði því 

undirbúið sig fyrir starfslokin og telur að það hafi ekki mikið komið sér á óvart en verið 

kannski bara notalegra heldur en hún átti von á. 

Mér finnst það eins og ég segi, á meðan maður hefur heilsuna um leið og hún 

takmarkar þá náttúrlega hefur maður ekki sama valið en á meðan að maður hefur 

hana þá getum við í rauninni gert það sem okkur sýnist.  

Brynjar vann hjá fyrirtæki sem hafði þær reglur að fólk varð að hætta þegar það náði 67 

ára aldri. Hann hafði því haft tíma til að undirbúa sig sagði að það hefði ekki verið mikið 

sem kom honum á óvart.  

Að hafa hafa nánast allan þennan frítíma bara fyrir sjálfan sig...það er bara alveg 

stórkostlegt...og þetta finnst mér bara svo rosalega gott að vera nánast ekkert 

upptekinn...og sakna þess ekki að vera ekki að vinna. 

Sigurjón var búinn að búa sig undir starfslokin í langan tíma og hafði minnkað við sig 

vinnu áður en að þeim kom. Hann segir: ,,Það er kannski ekki hægt að segja að það hafi 

komið mér neitt á óvart...það hefur gengið betur heldur en að ég átti von á...hefur verið 

alveg náttúrlegt og ekki neitt flókið“. 

Konráð hafði dálítið aðra sögu að segja en hinir viðmælendurnir því hann hefur átt 

við andleg veikindi að stríða frá því bæði fyrir og eftir starfslokin. Hann átti í erfiðleikum 

með að átta sig á því hvort eitthvað hefði komið honum á óvart og sagði svo: ,,Ég get 

ekki áttað mig á því, maður hefði kannski gert ráð fyrir því að maður myndi komast í 

tengsl svona við nágrenni og annað slíkt en það hefur nú eiginlega ekki orðið“. Hann 
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hefur því ekki þessa sömu tilfinningu fyrir frelsi starfslokanna eins og hinir 

viðmælendurnir.  

Berglind hafði einnig aðra sögu að segja og var ekki enn komin á þann stað að 

upplifa neitt frelsi fyrir sjálfa sig í tengslum við starfslokin. Bæði fyrir og eftir þau hafði 

hún sinnt umönnunarhlutverki við veika systur sína og aldraða tengdamóður. Að hennar 

sögn var það því ákveðinn léttir að hætta að vinna því þá fannst henni hún geta sinnt 

fyrrgreindum hlutverkum betur. Á sama tíma og hún hætti að vinna jókst þörf fyrir 

aukna umönnun og því sagði hún: ,,Kannski hef ég verið orðin dálítið þreytt að hafa 

hvoru tveggja...þannig að sumu leyti hlýtur þetta að hafa breytt, þessu stökki að hætta 

að vinna“. Hún hafði því í raun ekki sett sjálfa sig í forgang fyrr en núna þegar viðtalið 

var tekið, tveimur og hálfu ári eftir starfslokin. Snemma á árinu lést systir hennar og 

tengdamóðir fór á hjúkrunarheimili og því var komið að þáttaskilum hjá henni. Hún hélt 

áfram og sagði: ,,Breytingin er kannski núna, tveimur og hálfu ári eftir launuðu 

starfslokin…ég geri mér grein fyrir því...en ég bara er ekki farin að finna það ennþá“. 

4.4.2 Undirbúningur starfsloka 

Að segja skilið við starfshlutverk eru stór skref fyrir fólk að taka og það skiptir máli 

hvernig að því er staðið. Viðmælendur höfðu ánægju af því að segja frá starfshlutverkum 

sínum og hvernig starfslokum þeirra var háttað. Í því sambandi hafði mikið að segja, hve 

ánægð þau voru í störfum sínum hvað varðar vinnuumhverfi, verkefni og vinnufélaga. 

Það skipti þau máli að fá tækifæri til að miðla reynslu sinni og þekkingu áfram og segja 

ekki skilið við vinnuna án þess. Þörfin fyrir að gefa af sér til samfélagsins var mikil og að 

þau hafi verið stolt og sátt þegar hlutverkinu lauk vitandi það að hafa látið gott af sér 

leiða og skilað góðu ævistarfi. 

Þegar spurt var um hvernig undirbúningi starfslokanna hefði verið háttað kom í ljós 

að hann var ekki sameiginlegur hjá hjónunum heldur ferli sem allir viðmælendur fóru í 

gegnum á sínum eigin forsendum. Misjafnt var hvernig starflokin báru að hjá þeim og 

hvort þeir höfðu haft tækifæri til að undirbúa þau á einhvern hátt. Þeir viðmælendur 

sem höfðu sjálfir ákveðið starfslok sín voru mun fljótari að aðlagast og voru sáttari að 

segja skilið við sitt starfshlutverk en hinir sem ekki höfðu tækifæri til þess. Munur var 

milli kynjanna hvað þetta varðar þar sem þrír af fimm karlmönnun rannsóknarinnar 

minnkuðu við sig vinnu þegar starfslokin nálguðust og töldu það afar mikilvægt. Til að 
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aðlögunin gengi betur stigu þeir hægt og rólega út úr vinnunni og vöndust því um leið að 

vera heima og eyða meiri tíma með maka sínum. Það tók þá mismunandi tíma að draga 

úr vinnu þ.e. allt frá einu ári og fjórum mánuðum upp í fjögur ár í hálfu starfi áður en 

starfslok urðu. Aftur á móti hjá þremur af fimm konum rannsóknarinnar sem allar voru í 

100% starfi, þá höfðu þær ákveðið að hætta á einhverjum tilteknum tímapunkti og 

stóðu við það.  

Aðlögun og sátt  

Sigurjón hafði unnið hjá sama fyrirtækinu frá því hann var tólf ára gamall og var því mjög 

annt um starf sitt og þá reynslu og þekkingu sem hann hafði aflað sér á langri starfsævi. 

Hann hafði unnið nánast sleitulaust sem stjórnandi í 50 ár og haft umsjón með 

ábyrgðarmiklum verkefnum. Hann fékk að minnka vinnuna að starfslokum í eitt ár og 

fjóra mánuði og vann þann tíma í hálfu starfi áður en hann hætti alveg. Engin fordæmi 

voru fyrir slíku á hans vinnustað. ,,Ég hef mikla trú á því og held að það sé gott fyrir alla 

að trappa sig niður“. Hann fékk þessa hugmynd erlendis frá þar sem hann fékk vitneskju 

um að menn í svipaðri vinnu og hann höfðu tækifæri til aðlögunar að starfslokun með 

þessum hætti. Hann innleiddi því þetta fyrirkomulag á sinn vinnustað og gat þar að 

leiðandi undirbúið starfslokin með ákveðnum fyrirvara. 

Það má eiginlega segja það að ég hafi verið ákveðinn í því með talsverðum 

fyrirvara...tveimur, þremur árum áður að reyna koma því til leiðar að ég gæti verið í 

hálfu starfi þar að segja að geta trappað það svona niður, ég var búinn að undirbúa 

það. 

Hann telur að þetta hafi haft mikið að segja fyrir hann og fyrir vikið var hann miklu 

sáttari að hætta. Honum fannst einnig gott að fá að fylgjast með hvernig vinnan gengi án 

hans og taldi mikilvægt að menn fari ekki úr sínum störfum með alla sína reynslu og 

þekkingu heldur að þeir fái tækifæri til þess að koma eftirmönnum sínum inn í starfið. 

Eftir að hann minnkaði vinnuna fannst honum gott að geta fylgst með og séð að hlutirnir 

væru að ganga án hans. Eins fannst honum það vera mikilvægt að minnka vinnuna 

smám saman til geta aðlagast því að vera mikið með maka sínum og sagði: ,,Allavega 

fannst mér þetta mjög þægilegt að í staðinn fyrir að hoppa út í tómið að…ná að trappa 

þetta niður við gátum líka skipulagt okkur dálítið vel saman hvað við vildum gera“.  
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Baldur vann við stjórnun og kennslu nánast alla sína starfsævi. Hann mátti hætta að 

vinna sextugur að aldri því hann var þá kominn á 95 ára regluna þ.e. starfsaldur plús 

lífaldur. Hann var ekki tilbúinn að hætta á þeim tímapunkti vegna þess að konan hans 

átti nokkuð mörg ár í að fara á eftirlaun eða eins og hann orðaði það: ,,Ég gat hætt sjö 

árum fyrr en af því að hún var að vinna þá fannst mér svona dálítið lélegt að mér að vera 

hanga einhversstaðar og gera lítið“. Honum líkaði starfið sitt vel og átti góða 

vinnufélaga. Honum fannst því gott að geta minnkað vinnuna niður í hálft starf síðustu 

þrjú árin áður en hann hætti og sagði: ,,Mér fannst það skipta mjög miklu máli og ég var 

að vinna þessi þrjú ár bara svona til gamans“. Hann hafði á orði að fólki hafi þótt skrýtið 

að hann skildi ekki hætta fyrr og eitt sinn var hann spurður hvers vegna hann færi ekki 

bara á eftirlaunin sín. Hans svar við því var: ,,Mér finnst bara svo gott að vera hérna,  ég 

á marga vini hér…mér líkar vel að vinna hérna þannig að ég ætla bara að vera þessi þrjú 

ár og svo er ég hættur“. Hann sagði að sumir hafi verið dálítið hissa á honum en þetta 

var hans leið til að skilja sáttur við starfið sitt.  

Hjá þeim viðmælendunum sem ekki höfðu tækifæri til að undirbúa starfslok sín 

höfðu eftirfarandi þættir áhrif eins og eigin veikindi, veikindi maka og/eða 

ófrávíkjanlegar reglur fyrirtækisins um starfslok við 67 ára aldur. 

 Brynjar varð að hætta að vinna 67 ára því reglurnar í hans fyrirtæki voru þess eðlis. 

Hann hafði því vitað að starfslokin yrðu við þessi tímamót en vildi vinna aðeins lengur 

hefði hann átt kost á því. 

Ég hætti í október akkúrat þegar hrunið er og þá er ég sextíu og sjö ára og ég vissi 

alltaf að hverju ég gekk vegna þess að það eru bara lög í fyrirtækinu, það er bara 

unnið til sextíu og sjö ára og ekki lengur. Ég vildi reyndar…klára fram að áramótum, 

það gekk ekki, þannig að ég bara hætti. 

Þegar hann var spurður um hvort hann væri sáttur við starfslokin, að þurfa að hætta á 

þessum tímapunkti svaraði hann að það hefði hjálpað honum mikið að hafa nóg af 

áhugamálum og ennfremur vegna þess að konan hans var hætt að vinna. 

Jón fékk tvo sjúkdóma sem gerðu það að verkum að starfslokin komu mjög flatt upp 

á hann og miklu fyrr en hann hafði ætlað sér. Hann hafði því engan tíma til 

undirbúnings. Þegar hann áttaði sig á aðstæðum sínum sagði hann svo: ,,Þau komu 

frekar hratt...þannig að þetta var bara eitthvað svona sem maður stóð bara frammi fyrir 

og tók því bara og reyndi að vinna með því“. En þegar ljóst var að hann gæti ekki unnið 
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fullan vinnudag fékk hann að minnka vinnuna smá saman þangað til hann hætti alveg. 

Hann hafði til viðbótar við fulla vinnu setið í ýmsum nefndum og ráðum og verið mikið á 

ferðalögum sem tengdust erlendu samstarfi. 

Ég trappaði starfið niður, þannig að alla aðra fjarveru og...öllum öðrum störfum 

hætti ég, einhverju svona eins og að losna út úr nefndum og ráðum, ég fór bara í 

það að ganga í það allt...þannig að ég var meira heima. 

Þegar hann svo í framhaldi áttaði sig á því að úthaldið hans var ekki nóg til þess að 

stunda vinnu ákvað hann alfarið að hætta. Eftir á að hyggja fannst honum það hafa verið 

rétt ákvörðun og orðaði það á þessa leið: ,,Það sem ég segi öllum…þetta er léttir, 

félagarnir sem eru núna að fara á eftirlaun hafa verið að spyrja mig…ég segi þetta er 

bara það besta sem að fyrir mann kemur að geta hætt að vinna ef maður er í við góðar 

aðstæður“. 

Þegar Konráð var 65 ára þurfti hann að fara í stóran uppskurð sem hann náði sér 

hægt og rólega af næstu tvö árin og glímdi við mikið þunglyndi í kjölfarið sem hann er 

reyndar enn að takast á við núna 10 árum seinna. Hann hafði ekki mikið hugsað um 

starfslokin fyrr en eftir uppskurðinn. Í kölfarið á uppskurðinum varð hann mjög þróttlítill 

og átti því í erfiðleikum með að vinna sem leiddi til þess að tveimur árum seinna lét 

hann af störfum. Hann hafði stundað búskap nánast allt sitt líf og saknaði þess mikið að 

geta ekki haldið því áfram. Hann varð einnig að flytja búferlum úr sveitinni í þéttbýli og 

það tók hann langan tíma að aðlagast breyttum aðstæðum og sagði þannig frá: 

Ég náttúrlega saknaði sveitarinnar og þess sem maður hafði nú haft í kringum sig 

þar...ég hafði mikla ánægju af því að umgangast skepnurnar...og svona einhvern 

veginn datt maður alveg út úr því…ég fann mig ekki mikið í því að fara í sveitina eftir 

þetta…en stundum...kemur einhver söknuður í mann. 

Vigdís var 65 ára þegar hún varð að hætta að vinna vegna gigtar og annarra sjúkdóma 

sem voru farnir að há henni við daglega vinnu. Hún var ekki sátt við að hætta og saknaði 

vinnufélaganna. Hún sagðist heldur ekki hafa verið ,,sátt við að vera orðin þetta léleg“. 

Hún hafði farið í endurhæfingu nokkru áður þar sem henni var sagt að hún yrði að hætta 

að vinna en vildi ekki hlusta á það. Vinnuhlutverkið hafði svo sterkan sess í hennar huga 

að henni fannst hún ekki geta hætt og lýsir því á eftirfarandi hátt: 
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...bara einhvern veginn af því að maður var alltaf að vinna þá…vildi maður ekkert 

vera að gefast upp...ég held (þögn) að það hafi verið eitthvað svoleiðis [hvað þýðir 

að gefast upp?] gefast upp á að vinna þú veist þú ert bara alin upp við það að þú átt 

að vinna og þú stendur við það sem að þú átt að gera. 

Berglind aftur á móti var búin að ákveða hvenær hún ætlaði að hætta að vinna og sagði: 

,,Ég valdi afmælisdaginn, það hittist þannig á að það hentaði bara vel að taka skrefið“. 

Hún hafði mikið að gera utan vinnunnar við að sinna tveimur veikum 

fjölskyldumeðlimum svo breytingarnar við það að hætta að vinna urðu kannski minni 

fyrir vikið. 

Kannski hef ég verið orðin dálítið þreytt að hafa hvoru tveggja, þannig að sumu leyti 

hlýtur þetta að hafa breytt, þessu stökki að hætta að vinna…ég finn ekki 

fyrir...tómleikakennd eða neitt þvíumlíkt, en ég vissi náttúrlega fyrirfram að hverju 

ég gekk...mér er ekki sagt upp vegna aldurs, heldur tek ég ákvörðun um að hætta 

og ég er meira að segja búin að velta því fyrir mér í nokkra mánuði áður en ég segi 

upp. 

Bára ákvað að hætta að vinna þegar hún yrði 67 ára. Í gegnum tíðina hafði hún að mestu 

unnið krefjandi stjórnunarstörf. Við 67 ára aldurinn fannst henni vera nóg komið og þó 

svo að henni líkaði vinnan vel þá taldi hún tímabært að hætta og gefa keflið áfram til 

einhvers annars. Hún hafði hugsað um starfslokin í dálítinn tíma og sagði: 

Ég held að þetta hafi verið alveg réttur tímapunktur fyrir mig, ég hefði ekki viljað 

vinna áfram í þessu starfi til sjötugs þó ég hefði í sjálfu sér alveg mátt það út af 

reglum. Ég held að maður eigi ekki að vera of lengi sem stjórnandi…ef maður er 

ekki búinn að gera eitthvað á tíu fimmtán árum þá held ég að manni takist ekki að 

gera það. 

Arndís hafði stundað búskap með sínum manni í mörg ár en þegar hann missti heilsuna 

urðu þau að bregða búi. Því var undirbúningurinn fyrir starfslokin mjög takmarkaður hjá 

henni. Að hennar sögn hafði hún alla tíð haft mikið að gera og þar af leiðandi átt lítið frí 

til að sinna áhugamálum. Hún var því orðin dálítið þreytt og fannst vera komin tími á 

það að þau myndu hætta af því að þau hjónin voru að nálgast eftirlaunaaldurinn. Hún 

lýsir líðan sinni í kringum þessi tímamót svona: ,,Mér leið bara vel, ég var eiginlega búin 

að þrá að hætta þessu svona (þögn) mér fannst það bara ágætt og bara gera það sem 

manni langaði til (hlær)“. 

Jónína ákvað að segja upp sínu starfi þegar hún var 66 ára gömul. Hún hafði haft 

umsjón með ákveðnu verkefni í sinni vinnu og vildi skila því vel af sér. En svo kom 
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niðurskurður á hennar vinnustað og verkefnið var skorið af. Í framhaldi fékk hún að vita 

að hún héldi vinnunni áfram og þá spurði hún: ,,Hvað býður þú mér að gera...þá var það 

einhvern veginn ekki alveg ljóst, svoleiðis að ég sagðist hugsa mig um bara í nokkra daga 

og sagði svo nú er komið gott og hætti“. Því var fyrirvari starfslokanna ekki langur hjá 

henni og þegar hún var spurð hvernig henni hafi liðið með að hætta svona snögglega 

svarði hún: 

Mér leið ekki illa...og svona eftir á að hyggja þá held ég að það hafi verið af því að 

ég lagði mig alla fram í að gera þetta vel...og já það var...bara virkilega gott og 

gaman að hætta og geta farið að sinna barnabörnunum. 

4.4.3 Sjálfstæði  

Allir þátttakendurnir töluðu um að það skipti máli að hafa sitt persónulega rými og það 

væri mikilvægt að geta haldið sínu sjálfstæði. Þeim fannst öllum gott að geta verið einir 

með sjálfum sér og sinnt sínum hugðarefnum bæði eins og þau höfðu gert áður og 

einnig á nýjan hátt þegar þau voru að máta sig inn í þetta nýja hlutverk að vera ,,hætt að 

vinna“.  

Hjónin höfðu öll þá sýn að það skipti einnig máli fyrir maka þeirra að geta verið 

sjálfstæðir einstaklingar og ekki væri gott að vera háð hvort öðru í einu og öllu. Þau 

töldu mikilvægt að hvorki þrýsta á né þvinga hvort annað til þátttöku í áhugamálum 

hvors annars, heldur að sýna virðingu fyrir því sem hvort um sig hefði skoðun á og áhuga 

að gera. Öll hjónin höfðu einhver sameiginleg áhugamál eins og að sinna fjölskyldunni, 

að eiga félagslegt samneyti við vini, að fara saman í göngutúra, spila bridge og félagsvist, 

fara á tónleika og ferðast innanlands og utan. Einnig áttu hvert og eitt þeirra áhugamál 

sem þau héldu áfram að stunda eftir starfslokin. Má þar nefna líkamsrækt, sund, 

hestamennsku, kórastarf, handverk, tónlistarnám, félagsstörf og fleira. 

Hvað varðar líkamlega hreyfingu þá var hún ekki sameiginleg hjá hjónunum að 

reglulegu marki en þau studdu hvort annað í þeirri líkamsrækt sem hvort um sig 

stundaði. Þó nokkur munur var á körlum og konum hvað hreyfingu varðar. Af þeim fimm 

karlmönnum sem tóku þátt í rannsókninni stunduðu fjórir af þeim mjög mikla hreyfingu. 

Þar má nefna bæði líkamsrækt, gönguferðir og sund allt að fimm sinnum í viku. 

Konurnar hreyfðu sig líka allar eitthvað en kannski meira á óformlegan hátt eins og að 

fara einar í sund og göngutúra. 
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4.4.4 Sjálfsmynd  

Að segja skilið við það hlutverk að vera endanlega hættur á vinnumarkaði hafði heilmikil 

áhrif á sjálfsmynd þátttakenda. Að horfa á eftir starfshlutverkinu og fá ekkert annað í 

staðinn er staðreynd sem þau þurftu að horfast í augu við hvert á sinn hátt og aðlagast 

því. Þau áttuðu sig á því að aldurinn er farinn að segja til sín og spegilmyndin er kannski 

önnur en sú upplifun sem viðkomandi hefur hið innra. Ekki var munur á körlum og 

konum hvað þetta varðar. Þegar þau voru spurð hvort þau hefðu hugsað um starfslokin 

áður en þau hættu höfðu mörg þeirra gert það, en ekki öll. Ekkert hjónanna undirbjó 

starfslokin í sameiningu. Engu að síður höfðu starflokin samt áhrif á sjálfsmynd þeirra 

allra á mismunandi máta. 

Brynjar sagðist hafa hugsað um starfslokin síðustu þrjú, fjögur árin. En þegar þau 

nálguðust var hann farinn að hugsa um hvernig hann myndi höndla þau. Hann var vanur 

að mæta fyrstur í vinnuna á morgnanna og var búinn að laga kaffi þegar hinir mættu. 

Það sem mér fannst skrítnast við þetta allt saman var á morgnana að þurfa ekki að 

fara út alltaf á sama tíma. Ég er kannski A maður því ég vakna alltaf snemma...og 

svo fannst mér skrítið ef ég fór ekki út fyrir hádegi…mér fannst það mjög 

einkennileg tilfinning og ég kunni ekki við að láta sjá mig labbandi niðri í bæ og vera 

ekki að vinna, mér fannst það dálítið erfitt til að byrja með. 

Þegar hann var spurður nánar út í þá tilfinningu sagði hann: ,,Ég veit ekki…hvaða 

tilfinning það var en mér fannst eitthvað óþægilegt eins og maður væri hálfgert 

einhvern veginn að svíkjast um“. 

Jónína var mjög meðvituð um starfslokin og hafði hugsað um þau í tvö eða þrjú ár 

áður en hún hætti. Á einhverjum tímapunkti þegar hún áttaði sig á því að hún var elsti 

starfsmaðurinn á sínum vinnustað hugsaði hún með sér:  

Skrýtið að ég skuli vera elst því að það er svo skrýtið...ef maður lítur í spegil þá sér 

maður ekki annað en raunverulega litlu stelpuna og svo framvegis...bara aðeins 

þroskaðri [hlátur] sem að manni finnst maður vera, allt í gegn. 

Þegar hún var spurð hvort hún gæti lýst því sem hún sá í speglinum svaraði hún því til að 

hún sæi fullorðna konu ,,en mér finnst ég alls ekki vera það...ég er bara svona stelpa 

sem vill vera að leika mér og láta eins og kjáni...við skulum segja...ég er mjög til í að 

sprella“. Hún segir jafnframt að hún hafi glímt við skerta sjálfsmynd fyrst eftir 
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starfslokin. Það birtist m.a. í því að stundum þegar hún fór í búðir til að versla, þá fannst 

henni erfitt að spyrja hvort veittur væri afsláttur fyrir eldri borgara. 

Ég fór að hugsa ég get bara ekki staðið í þessu að vera...eitthvað feiminn við þetta 

og fór að hugsa hvernig ég ætlaði nú að gera þetta...svoleiðis að ég sneri taflinu við 

og sagði má bjóða þér afsláttar kort og hvað viltu mörg[mikill hlátur]. 

Arndísi hefur liðið vel eftir starfslokin en bætti við: ,,auðvitað finnur maður það að 

maður er ekki með eins mikið þrek eins og maður var þegar maður var yngri“. Hún hafði 

ekki haft mikinn tíma til að sinna sínum áhugamálum áður en hún fór á eftirlaun. Hins 

vegar eftir að hún hætti að vinna þá hefur hún kynnst mörgu nýju fólki og eignast nýjar 

vinkonur sem hún eyðir reglulegum tíma með og hún er einnig farin að stunda handverk 

sem hún hafði aldrei gefið sér tíma til áður. 

Vigdís segist ekkert hafa verið búin að hugsa um starfslokin þegar þau allt í einu 

skullu á henni ,,ég ætlaði ekkert að hætta strax mér…fattaði ekkert hvað ég var orðin 

gömul (hlær)“. Hún lýsti því hvað hún var ósátt við það að geta ekki unnið vegna 

líkamlegra veikinda og þurfti að horfast í augu við þá staðreynd að hafa ekki lengur 

næga starfsgetu. ,,Þú veist svona ekki sátt við að vera orðin þetta léleg“. Hún sagði að 

það hafi tekið hana meira en ár að jafna sig líkamlega og ná sátt við að vera hætt og þá 

,,bara fór ég að leika mér“. 

Bára sagðist hafa verið mjög vel undir það búin að hætta að vinna og þegar hún var 

spurð að því hvernig henni líkaði að vera komin á þetta æviskeið og hafa ekki lengur 

starfshlutverkið að hverfa til sagði hún: 

Mér finnst það bara yndislegt sko...(bros)...þetta hljómar nú dálítið svona 

klikkað...en ég er auðvitað dálítið klikkuð [hlátur] en mér finnst það bara 

æðilegt...að vera komin á þennan aldur á meðan maður er heilbrigður...og við 

getum gert það sem okkur sýnist þannig lagað. 

Jón var ekkert farinn að hugsa til starfslokanna þegar hann veikist og varð að hætta að 

vinna. Hann hætti þó ekki strax og reyndi að halda sínu striki og gat ekki viðurkennt 

veikindin til að byrja með. Það var ekki fyrr en tekin var hópmynd af honum og fleirum 

sem voru í stjórn fyrirtækisins að hann áttaði sig á því að ekki var allt með felldu hjá 

honum og lýsti áhrifunum svona: 
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Þetta var svona var pínulítið sjokk vegna þess að þegar ég sá sjálfan mig á myndinni 

þá var eitthvað verulega mikið að...ég sá það bara…það var kominn tími á að fara 

velta fyrir sér hvar maður stæði [já] það...kom svona pínulítið sem spark í mig. 

Staða Berglindar var dálítið sérstök alveg fram til janúar á þessu ári þar sem hún hafði í 

mörg ár bæði hugsað um veika systur sína og aldraða tengdamóður. Hún hafði því ekki 

haft svo mikinn tíma til þess að hugsa um sjálfa sig og sín áhugamál því 

umönnunarhlutverkið gagnvart systur hennar var þess eðlis að hún var til staðar fyrir 

hana allan sólarhringinn. Hennar sjálfsmynd endurspeglaði það að ,,standa sig í 

hlutverkinu“ og að vera til staðar. Þegar viðtalið var tekið var systir hennar nýlátin og 

tengdamóðir hennar flutt á hjúkrunarheimili. Það var því komið að ákveðnu uppgjöri 

þ.e. að segja skilið við þessi tvö hlutverk í þeirri mynd sem þau höfðu verið.  

Sigurjón hafði hugsað um starfslokin í nokkurn tíma áður en hann hætti og það gaf 

honum vissa aðlögun að því sem koma skildi. Hann var því tilbúinn þegar hann lét af 

störfum og var búinn að venjast þessari tilhugsun að vera að eldast af því að hann 

,,hætti svo hægt“. 

Konráð hafði ekki mikið hugsað um starfslokin þegar hann veiktist 65 ára gamall. 

Þegar hann var búin að glíma við veikindi í tvö ár og náði ekki bata þá fór hann að huga 

að breytingum. Hann var töluvert fjarverandi frá vinnu vegna veikindanna og því var 

vinnan hans farin að mæða á konunni hans og fjölskyldu. Í kjölfarið sá hann að þetta 

gekk ekki lengur og ákvað að hætta að vinna. Honum fannst erfitt að geta ekki staðið sig 

í vinnunni og hafði á tilfinningunni að hann væri svolítið að hlaupast undan merkjum. 

Baldur segir að það megi vera að sumum finnist það eitthvað miður að vera ekki 

lengur á vinnumarkaðnum og eigi erfitt þegar þeir mæti gömlum vinnufélögum sem eru 

á fullu í vinnu. En það sé ekki hans tilfinning en þegar hann var spurður hvort hann vildi 

ganga í félag eldri borgara þá fór hann að velta því fyrir sér í hvaða stöðu hann væri 

kominn og hugsaði með sér: ,,Þetta er náttúrlega einhver rosalegur aldur sko [hlátur]“. 
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4.5 Hjónabandið 

Starfslokin höfðu áhrif á samkipti hjónanna á ýmsan hátt en ekkert þeirra gat merkt 

einhverja neikvæða breytingu sérstaklega tengda þeim. Hjá hjónum B var þó 

undantekning á þessu þar sem veikindi voru í aðalhlutverki og drógu töluvert úr 

lífsgæðum þeirra eins og áður hefur komið fram. 

Ein mesta breytingin sem starfslokin höfðu í för með sér var sú að samvera 

hjónanna jókst úr því að vera mjög lítil yfir í það að vera kannski saman allan 

sólarhringinn. Það reyndi því á samskipti og það tók tíma fyrir þau að aðlagst þessu nýja 

æviskeiði með hvort öðru. 

 

Væntingar 

Þegar spurt var um væntingar til starfslokanna og hjónabandsins voru svörin mjög 

mismunandi eða allt frá því að hafa ekki haft neinar væntingar yfir í að hafa haft miklar 

væntingar.  

Hjón A: Staða þeirra var að mörgu leiti öðruvísi umfram hin hjónin og hefur haft 

töluverð áhrif á þeirra starfslokaferli. Það helgaðist af því að það voru einstaklingar í 

þeirra stórfjölskyldu sem þurftu talsverða umönnun sem þau höfðu tekið að sér að 

sinna, annars vegar systir Berglindar og hins vegar öldruð móðir Jóns. Einnig tók Jón að 

sér að vera ,,dagmamma“ í eitt ár fyrir eitt barnabarnið þeirra á meðan beðið var eftir 

plássi hjá dagmóður. Hjónin voru mjög samstíga í því hvernig þau tókust á við þessar 

fjölskylduaðstæður og voru búin að koma sér upp ákveðinni rútínu hvað það varðar. Jón 

fór í starflok á undan Berglindi og þá var sú umönnun sem að framan greinir hafin. Jón 

létti því vissu álagi af Berglindi svo að hún gæti sinnt systur sinni eins og kostur var en í 

sameiningu sinntu þau móður hans. Bæði höfðu þau samt væntingar fyrir þeirra hjónalíf 

eftir að vinnu var hætt en slógu þeim á frest af fyrrgreindum ástæðum. Jón sagði: ,,Ég 

hafði sko væntingar...um að við gætum ferðast og kannski tekið...hlutina svona að 

nokkru leyti rólega“. Berglind hafði líka væntingar og sagði: ,,Auðvitað höfðum við 

planað að hafa það notalegt og gott saman með okkar fjölskyldu og auðvitað er það 

bara þegjandi samkomulag...hjá okkur báðum þó að það sé ekki mikið verið að ræða það 

fram og til baka“. En jafnframt segir hún: 
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Hins vegar reikna ég alveg með því að við hefðum kannski gert meira eða ferðast 

meira...ef að aðstæður hefðu verið öðruvísi í stórfjölskyldunni...við höfum rætt það 

og við höfum frestað hlutum...og er það svolítið erfitt að segja það upphátt (verður 

meir)...en ég get alveg sagt það því það er ekki til eftirsjá yfir einum einasta 

degi...þess vegna...á ekkert að vera erfitt að segja þetta, (er mjög meir). 

Hjón B: Konráð hafði væntingar gagnvart því að geta haft eitthvað fyrir stafni og hafði 

fest kaup á vinnuplássi en komst einhvern veginn aldrei af stað með að nýta það sem 

vinnuaðstöðu. Vinnuplássið er því notað meira notað sem geymsla af því að ,,.ég 

einhvern veginn náði mér aldrei á strik að fara að hérna vinna þarna, það litla sem ég 

hafði fyrir stafni er hérna bara í bílskúrnum“. Arndís sagðist aftur á móti ekki hafa haft 

neinar væntingar ,,maður lét þetta bara rúlla áfram maður var ekkert með sérstakar 

væntingar í sjálfu sér“. 

Hjón C: Vigdís sagði að þau hjónin hefðu ekkert hugsað um það eða ekki haft neinar 

væntingar aðrar en að eiga bara von á starfslokum einn góðan veðurdag en sagði samt: 

,,Þetta er svolítið skrítið þegar að maður hættir að vinna...það...kemur svona annar 

kafli“. Að öðru leyti hefur hún bara notið samverunnar við maka sinn. Brynjar hafði þær 

væntingar að geta náð því að vera meira með maka sínum og að þau hjónin gætu gefið 

sér meiri tíma til að ferðast um saman og það hefur gengið eftir hjá þeim. 

Hjón D: Baldur hafði haft ákveðnar væntingar og orðaði það á þennan hátt: ,,Ég 

hafði væntingar...um svona bara notalega notalegt tímabil eða notaleg ár þar sem við 

getum bara leikið okkur og gert það sem okkur langaði til“. Aftur á móti sagði Jónína: 

Ég reiknaði bara með því að það myndu halda áfram önnur viðfangsefni og önnur 

verkefni og svona já...en eins og ég sagði þér áðan...(þögn)...ég veit ekki hvernig ég 

á að orða þetta ég sagði þér frá...kunningjakonu minni sem sagði þessa 

ógleymanlegu setningu…þannig að ég býst við að ég hafi haft pínulítið varann á…að 

ég yrði að halda mínu sjálfstæði…skondið [hlátur]. 

Hjón E: Sigurjón sagðist ekki hafa haft neinar væntingar um það fyrirfram annað en að 

það sem orðið væri nema bara að geta haldið heilsu og að þau hjónin gætu verið saman 

og gert það sem þau langaði til. Bára sagðist heldur ekki hafa haft neinar sérstakar 

væntingar ,,nema bara þetta sem ég kalla frelsi að við gætum farið og gert ýmislegt“. 
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4.5.1 Samvera 

Þegar þau voru spurð hvaða áhrif þau teldu að starfslokin hefðu haft á hjónabandið 

lýstu allir viðmælendur yfir jákvæðum breytingum. Samvera við maka var miklu meiri en 

áður og meiri tími til að sinna sameiginlegum áhugamálum. En fleiri þættir höfðu einnig 

áhrif á þeirra samskipti eins og viðhorf og veikindi sem sjá má í eftirfarandi umfjöllun. 

Hjón A: Berglind upplifði ekki svo mikil áhrif eða breytingar þó svo að kannski megi 

lesa annað af svari hennar sem var á þessa leið: ,,Ég finn ekki svo mikið fyrir breytingum 

sem að varða hjónabandið sem slíkt...það er þannig að þegar...hann er heima og ég er 

að vinna meira...þá tók hann meira, mikið meira af heimilisstörfunum“. Þegar Jón var 

spurður svaraði hann því svona: ,,Mitt mat er að það hafi haft jákvæð áhrif“. Hann var 

spurður hvort hann gæti lýst því nánar þá sagði hann að það væri kannski fyrst og fremst 

vegna þess að þegar hann var að vinna þurfti hann að vera mikið á ferðalögum sem 

gerði það að verkum að hann var oft lítið heima. Því var breytingin mikil þegar hann 

hætti að vinna og fór að vera meira heima sem þýddi það að þau hjónin fóru að vera 

miklu meira saman. 

Hjón B: Hjá hjónunum Arndísi og Konráð höfðu veikindi hans mikil áhirf á þeirra 

samskipti og Arndís lýsir því svo: 

Það kannski hafði ekkert svo mikið, hann var að vísu...sjúklingur...og það verða nú 

bara tíu ár í haust frá því að hann fór í mikinn uppskurð...og svo fékk hann 

þunglyndiseinkenni eftir það...sem hann hefur mikið verið að glíma við 

síðan...svona upp og niður eins og gengur...það reyndi dálítið mikið á...þetta snerist 

náttúrulega mikið um hans heilsu og svona hvernig honum leið. 

Konráð er mjög meðvitaður um sitt heilsufar og þau áhrif sem það hafði á samskipti 

þeirra hjónanna. Áður höfðu þau gert töluvert af því að ferðast en ,,það dró nú verulega 

úr því svona vegna míns ástands“. Einnig talaði hann um að þunglyndi hans hafi haft 

veruleg áhrif á þann hátt að hann átti erfitt með að vera innan um fólk og að það hafði 

líka áhrif á samskipti hjónanna á þann hátt að það dró úr samskiptum út á við við vini og 

kunningja. 
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Hjón C: Vigdís sagði að áhrifin sem starfslokin höfðu á þeirra hjónaband hafi verið 

,,bara fín“ og þegar hún var beðin um að lýsa því nánar sagði hún: 

Við erum meira saman...já og vinnum svona meira saman heima þannig að mér 

finnst það bara gott mál (þögn) af því að þegar að sko öll þess ár sem við erum búin 

að vera saman þá höfum við alltaf verið að vinna. Ég var í vaktavinnu (þögn) þannig 

að mér finnst þetta náttúrulega öðruvísi.  

Brynjar telur að hvað mestu breytingarnar við starfslokin hafi ,,haft þau áhrif að við 

fórum að vera miklu meira saman…það er náttúrlega allur þessi frítími og allur þessi tími 

sem að við getum verið saman mér finnst það vera svona stærstu plúsarnir við þetta“.  

Hjón D: Jónína verður mjög hugsi og segir svo: ,,Sko í löngu hjónabandi verða aðilar 

háðir hver öðrum dálítið“. Hún sagði að mál gætu skipast þannig að annar aðilinn myndi 

ráða meiru en hinn. Hún hafði hitt gamla vinkonu tveimur til þremur árum áður en hún 

hætti að vinna sem hafði spurt hana hvort hún ætlaði ekki að fara hætta. Hún mundi 

ekki hvort þeim hefði farið mikið á milli en vinkonan sagði við hana setningu sem breytti 

viðhorfi hennar til starfslokanna og setningin var svona: ,,Jónína, sagði hún, þú skalt átta 

þig á því að þegar þú hættir að vinna þá á þitt hlutverk ekki að felast í því að vera númer 

eitt selskapsdama fyrir manninn þinn“. Hún hafði aldrei velt þessu fyrir sér en varð mjög 

hugsi yfir þessu og telur að fyrir vikið hafi starfslokin gert sig að sjálfstæðari manneskju 

en áður og að hjón þurfi ekki að hafa samráð um ,,alla“ hluti þó svo að samráð á milli 

þeirra sé nauðsynlegt. Baldur taldi starfslokin ekki hafa ,,breytt svo miklu í sjálfu sér frá 

því sem var...(þögn)...margt jákvætt skapast þegar að...við erum hér mikið saman, við 

búum hér í góðu húsi og stór hluti fjölskyldunnar er hérna hjá okkur eða nálægt okkur í 

göngufæri má segja...og við eigum svo margt gott sameiginlegt í okkar lífi“. En hans 

væntingar voru líka þær að þau hjónin ættu meira af sameiginlegum áhugamálum sem 

þau myndu stunda saman.  

Hjón E: Sigurjón var ánægður að vera kominn í starfslok með konunni sinni og sagði: 

,,Nú ég held að ég sé bara mjög ánægður með þetta [hlátur]...og ég held líka fyrst að 

geta trappað þetta svona svolítið niður og þjálfað sig í því að vera svona mikið 

saman...það er stundum sagt að menn flýi í vinnunna [hlátur]...en það hefur mér aldrei 

fundist vera en það var líka ágætt að við fundum okkar fleti og fundum út hvernig við 

myndum vilja hafa þetta sko“. Þegar hann er spurður nánar út í það hvað felist í því að 

þjálfa sig að vera saman svarar hann:  
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Ég bara veit það ekki en ég held reyndar að að ef að við skulum segja sem svo að 

fólk sé ekkert að hittast nema bara á kvöldin og sést ekkert allan daginn...að þá geti 

það nú orðið ansi mikill svona (þögn)...snögg breyting þegar fólk fer að vera saman 

allan daginn út... kannski haft einhver áhrif á…ég bara veit það ekki...en mér fannst 

við aðlagast þessu mjög vel ég er svo sem ekkert hissa á því...ég átti ekkert von á 

öðru. 

Bára hafði einnig velt fyrir sér svipuðum hlutum og Sigurjón hvernig þeim gengi að 

aðlagast því að vera meira saman eftir að þau væru komin á eftirlaun. 

Ég pínulítið vissi ekki alveg hvernig okkur gengi...að vera svona saman allan 

sólarhringinn, hjónunum...því þá höfðum við bæði unnið mikið...en það hefur nú 

bara gengið ótrúlega vel finnst mér...því þetta er náttúrlega þú veist...dálítill mikill 

pakki að vera svona lagt og þétt saman allan sólarhringinn svo til. 

4.5.2 Samvinna  

Ýmislegt breyttist hjá hjónunum varðandi verkaskiptingu á heimilinu við starfslokin. En 

þær breytingar réðust af ýmsum þáttum og má þar nefna dæmi eins og veikindi eða 

hvort hjónanna fór í starfslok á undan. Oft varð breyting á hlutverkum eftir starfslokin 

og er þá helst að nefna að eiginmennirnir fóru meira að sinna heimilisstörfunum en þeir 

höfðu áður gert. 

  

Breyting á hlutverkum 

Hjón A: Jón fór í starfslok töluvert á undan Berglindi og því höfðu hlutverk þeirra breyst 

nokkuð í tengslum við það. Á meðan Berglind var ennþá í vinnu sinnti hún veikri systur 

sem þurfti á mikilli aðstoð að halda. Þau hjónin breyttu því skipulagi heimilishaldins á 

þennan hátt eða eins og Berglind orðaði það:  

Þegar við vorum bæði hætt að vinna þá er hann búinn að taka yfir það sem ég var 

vön að gera...þegar hann hættir svo að vinna, þá tekur hann yfir mjög mikið af 

heimilisstörfunum...[breyttist það]…þegar ég hætti? Nefnilega ótrúlega lítið 

(hlátur)...það eru svona viss atriði sem ég sé um sko...við vorum búin að venja 

okkur á það, að þegar ég kem heim þá er hann yfirleitt alltaf búinn að fara í búðina, 

og hann sum sé eldar,kvöldmatinn...miklu oftar en ég, vegna þess að... ég er í vinnu 

og svo fer ég til systur minnar og svo kem ég þreytt heim...sko þetta hefur haldist 

töluvert, nema þegar stendur þannig á, ég auðvitað elda stundum.  
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Hjón B: Hjá Arndísi og Konráð varð töluverð breyting á hlutverkum og samvinnu. Konráð 

fór að taka meiri þátt í heimilishaldinu heldur en hann hafði áður gert og samvinna 

þeirra hefur verið góð. Hann sér stundum um að elda matinn en alla jafna gengur hann 

alltaf frá í eldhúsinu eftir máltíðir. Svo ryksugar hann og gengur frá þvotti því það er 

meiri tími til að sinna svona hlutum en var áður. Hann var mikið í félagsmálum og nánast 

varla til sú nefnd eða ráð sem hann sat ekki í á meðan þau bjuggu í sveitinni. Aftur á 

móti var Arndís miklu meira heima þegar þau bjuggu þar en í dag hefur hún algjörlega 

snúið blaðinu við og stundar nú félagsstarf eldri borgara af kappi og sinnir sínum 

áhugamálum. Hún hefur einnig farið ein í ferðir með félagi eldri borgara því Konráð 

hefur ekki treyst sér til að fara. 

Hjón C: Hjá Vigdísi og Brynjari hafa hlutverkin einnig breyst og Brynjar tekur meiri 

þátt í heimilishaldinu en áður. Á árum áður vann hann tvöfalda vinnu þess eðlis að hann 

var mikið í burtu bæði á virkum dögum og um helgar svo að Vigdís sá alfarið um 

heimilishaldið. Brynjar hefur gaman af því að matbúa og ,,eins og ég segi strauja það er 

mitt mál“. Þau tala um að samskipti þeirra hafi breyst til batnaðar, þau hafi miklu meiri 

tíma núna og nái betur saman. Þau eru ,,mjög góðir vinir“ og það kemur nánast aldrei 

neitt upp á sem er ágreiningsefni um.  

Hjón D: Hjá Jónínu og Baldri hafa hlutverkin ekki breyst mikið og þau hafa haldið 

sínu striki hvað það varðar í gegnum starfslokin. Þau hafa þó samvinnu um hlutina og 

Baldur segist þó taka til í húsinu, vaska upp og þvo þvotta en yfirleitt væri eldamennskan 

á herðum Jónínu eins og verið hefði í gegnum tíðina. Hann sæi meira um bílaþvott og 

annað slíkt á meðan hún sæi meira um eldamennsku. 

Hjón E: Síðan Bára fór að vinna utan heimilis eftir að börnin uxu úr grasi þá sá 

Sigurjón meira um matseld og önnur störf á heimilinu. Yfirleitt kom hann fyrr heim úr 

vinnu en hún og sá þá um eldamennskuna. Annars ríkir jafnræði á heimilinu og 

samvinna um það hver vinnur hvaða verk hverju sinni og það breyttist ekkert við 

starfslokin. 
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4.5.3 Vinátta 

Langt hjónaband er eins og keðja reiðhjólsins sem snýst eins og gangverk fyrir kraft 

ákveðinna þátta sem myndast hafa gegnum tíðina. Þegar viðmælendur voru beðnir að 

lýsa hjónabandsgæðum voru þeir nokkuð samhljóma og eru því eftirfarandi setningar og 

orð viðmælenda látnar tala. 

,,Okkar samband hefur alltaf verið mjög gott“.  

,,Við erum ekki mikið fyrir að rífast“. 

,,Við höfum bara átt hreint sérlega gott samband, ég finn ekki annað alla vega“. 

,,Við rífumst aldrei...til hvers? (hlær) ég segi að við séum náttúrulega með okkar 

skoðanir en ég meina við náttúrulega erum búin að vera saman síðan við vorum 

krakkar“. 

,,Við erum búin að eiga langan tíma við vorum reyndar mjög ólík að upplagi en höfum 

auðgast mjög á þessu tímabili“. 

,,Ég held að það hafi bara verið meira og minna mjög farsælt og svona áfallalítið ég 

kannast ekki við annað“. 

Sko (þögn)...við náttúrlega kynnumst þegar við erum 17 ára...og fyrir vikið þá eigum 

við mikið af sko sameiginlegri upplifun...væntingar plús vinaátta hugsa ég að hafi 

skipt máli...og...við auðvitað þekkjumst voðalega vel kannski bæði uppá gott og það 

sem er minna gott...kannski er maður eitthvað óþolinmóður gangvart einhverju af 

því að maður þekkir hlutina of vel eða einhverju sem að...getur farið kannski í 

taugarnar á manni en á móti þá náttúrlega veit maður svo vel líka allt þetta góða og 

mikilvæga, sem sé væntumþykja og vinátta sem mér finnst skipta rosalega miklu 

máli... þannig að...mér finnst maður bara heppinn ef maður upplifir svona hlýju. 

,,Ég held að þau séu bara ágæt...við erum vinir, það skiptir okkur miklu máli“ 

,,Við erum búin að vera mjög lengi saman…og ég held okkur finnist bara ágætt að vera 

saman...það myndast svona vinátta...við eigum mjög auðvelt með að vera saman þannig 

að okkur leiðist ekki þótt að engir aðrir séu í kring“. 

Ég held nú að svona í gegnum árin hafi það alltaf verið hjá okkur...virðing og traust 

það er svo sem breyttist ekki við það að hætta að vinna... ég minnsta kosti held að 

það sé nokkuð jafnræði...bæði í verki og hugsun og öðru slíku. 
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4.5.4 Jafnræði  

Hjónin voru innt eftir hvað þau teldu að önnur hjón þyrftu að hafa í huga áður en komið 

væri að starfslokum. Það sem þau lögðu áherslu á var að þegar hjón nálgast starfslok er 

gott fyrir þau að hafa eitthvað að stefna að t.d. einhver verkefni sem þau vinna 

sameiginlega að. Einnig að gera kannski smá plön fyrir daginn og ekki hanga heima 

heldur fara út á meðal fólks. Jafnræði var talið þurfa að vera í hjónabandinu á þann hátt 

að þau bæru gagnkvæma virðingu fyrir hvort öðru sem einstaklingum og að finna 

væntumþykju frá maka var talinn lykill að vellíðan. Að hafa svipaða lífssýn þó svo þau 

hafi ekki endilega sömu skoðanir á öllu og að vera samferða í sömu átt var talið 

mikilvægt svo og að sýna hvort öðru tillitsemi og kærleika.  

Gæta þyrfti þess að hjón þvinguðu ekki hvort annað í að láta sér þykja eitthvað 

skemmtilegt af því að makanum fynndist það heldur yrðu þau að virða hvort annað sem 

sjálfstæða einstaklinga. Hver og einn hefði sinn persónuleika sem hann yrði að fá að 

vera áfram í lífinu eins og áður í þessum nýju aðstæðum hjónanna. Fólk þyrfti að gera 

sér grein fyrir því að samveran yrði miklu meiri hjá hjónum eftir starfslokin en verið 

hefði áður og það tæki tíma að aðlagast því með maka sínum. Því þyrfti oft á tíðum 

heilmikið umburðarlyndi og að gæta þess að láta ekki smámuni fara í taugarnar á sér. 

Fólk verði að sýna sveigjanleika í samskiptum því ósamkomulag um hluti eins og gerist 

hjá öllum mætti ekki verða til þess að ýta fólki í sundur á þessum aldri. Einnig var talið 

að fólk þurfi að passa sig á því að einangrast ekki og hugsa ekki um að fresta hlutum eða 

segja ,,þetta er ekki fyrir mig“ heldur bara vera nógu opið og duglegt að fara svona út og 

lifa fyrir daginn í dag. 

Talið var mikilvægt að hjón ættu að huga að undirbúningi starfsloka töluvert áður en 

þau ættu sér stað. Breytingin við starfslokin væri geysilega mikil og því væri mikilvægt 

talið að ef fólk ætti þess kost að minnka við sig vinnu þá myndi það hjálpa mikið til við 

aðlögunarferli starfslokanna. Þetta væri breyting sem yrði að eiga sér stað í þjóðfélaginu 

sem fyrst, nokkurs konar aukin umræða.  

Fjármálin voru þeim öllum hugleikin að það væri lykilatriði sem fólk yrði að vera 

búið að hugsa fyrir ætlaði það að geta lifað áhyggjulausu lífi eftir starfslokin. Það var 

talið mjög mikilvægt að reyna sporna sem mest við fjárhagsáhyggjum því þær hefðu svo 
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mikil áhrif á daglega líðan. Tekjurnar minnka við starfslokin og ,,þá tekur þú ekkert hálfa 

milljón uppúr rassvasanum“.  

Að bjóða upp á fræðslu var talið nauðsynlegt nokkrum árum fyrir starfslokin t.d. upp 

úr fimmtugu því að þegar fólk væri ennþá á yngri árum og kannski ekkert að hugsa um 

að borga eitthvað í lífeyrissjóði. ,,Það er ekki fyrr en maður er farinn að potast eitthvað 

upp á við…þá fer maður að hugsa já það gæti nú kannski verið gott að eiga lífeyrissjóð 

þegar að maður þarf á þessu að halda“. Það var talið nauðsynlegt að bjóða upp á 

starfslokanámskeið sem fólk gæti nýtt sér, sérstaklega fyrir fólk sem væri lítið búið að 

hugsa um starfslokin. Jafnvel væri það gott fyrir hjón að gefa sér tíma til að velta saman 

upp ýmsum málum og reyna að hugsa til framtíðar. 

4.6 Öryggi  

4.6.1 Fjölskylda  

Fjölskylduaðstæður léku ólík hlutverk inn í aðstæður hjónanna við starfslokin og skáru 

hjón A sig sérstaklega úr hvað það varðar eins og fram hefur komið hér að framan. Öll 

hjónin eru í miklum tengslum við fjölskyldu sína og hafa samskiptin aukist eftir 

starfslokin. Aðstæður eru þó misjafnar hjá hjónum hvort að stórfjölskyldan er í mikilli 

nálægð eða ekki sem hefur áhrif á það hve mikil samskiptin eru við hana. Þau sem búa í 

nálægð við börn, tengdabörn og barnabörn eiga í daglegum samskiptum við þau og 

fannst gott að hafa stuðning frá þeim. Þrenn hjón áttu það sameiginlegt að eiga börn 

sem búa erlendis með fjölskyldum sínum og fóru þau því tvisvar, þrisvar á ári í heimsókn 

til þeirra.  

4.6.2 Vinir 

Félagslegt samneyti við vini var talið mjög mikilvægt hjá öllum viðmælendum og veitti 

þeim mikla gleði. Þeim fannst gott að geta deilt sínum hugðarefnum með vinum, 

stundað með þeim áhugamál og leitað til þeirra þegar á þurfti að halda. Oft var um að 

ræða langa vináttu sem hafði jafnvel myndast á unglingsárum og haldist í gegnum 

tíðina. Einnig höfðu byggst upp vinasambönd við vinnufélaga í tengslum við þau störf 

sem viðmælendur höfðu unnið. Samskiptin við vinina voru allt frá því að vera á 

daglegum, vikulegum eða árlegum grunni, allt eftir því hve langt í burtu þeir bjuggu. 
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4.6.3 Fjármál  

Öll hjónin bjuggu í eigin húsnæði og voru fjárhagslega vel stæð. Flest þeirra voru mjög 

meðvituð um að það væri lykilþáttur í því að njóta lífsgæða á árunum eftir starfslok og 

að þurfa ekki að hafa fjárhagsáhyggjur. Kannski má segja að eini sameiginlegi 

undirbúningur hjónanna í flestum tilfellum hafi verið að undirbúa fjárhagslegt öryggi 

fyrir starfslokin. Þar er átt við að hafa komið sér vel fyrir í húsnæði sem ekki var skuld á 

og að það væri notalegur samastaður þar sem hægt væri að láta sér líða vel. Einnig 

höfðu þau undirbúið sig með því að leggja fyrir í banka eða áttu séreignarsparnað. 

Hjónin voru öll sammála um það að fjárhagslegt öryggi skapaði þeim ákveðin lífsgæði 

t.d. til að geta ferðast bæði innanlands og utan og eins til þess að geta sinnt 

áhugamálum sínum án þess að þurfa horfa í hvern eyri.  

4.6.4 Heilsa  

Að búa við góða heilsu er ekki sjálfgefið og það var hjónunum mjög hugleikið við þessi 

tímamót. Sjá mátti að heilsufar skipaði stórann sess í starfslokaferli hjá öllum hjónunum 

fimm á ólíkan hátt þó eftir því hvers eðlis það var. Hjá þrennum hjónum af fimm glímdi 

annar makinn við veikindi af einhverjum toga en hjá hinum tveimur bjuggu bæði hjónin 

við góða heilsu. 

Hjón A: Heilsa Jóns hafði mikil áhrif á hans starfslokaferli og aðstæður hans og 

Berglindar. Hann glímdi við tvo sjúkdóma en náði bata gagnvart öðrum þeirra. Við hinn 

sjúkdóminn glímir hann enn en hefur lært að lifa með honum og þarf að vera 

meðvitaður um það að fara sér að engu óðslega. Berglind var sjálf við góða heilsu en 

aftur hafði heilsufar annarra fjölskyldmeðlima mikil áhrif á þeirra samskipti bæði fyrir og 

eftir starfslokin á þann hátt að þau frestuðu öllu sem þau langaði til að gera. 

Hjón B: Hvað varðar hjónin Arndísi og Konráð þá hafa þau ekki farið varhluta af 

slæmu heilsufari hans sem hafði mikil áhrif á þeirra starfslokaferli og samkipti þeirra í 

milli. Hann var mjög virkur einstaklingur áður fyrr og tók mikinn þátt í nefndar-og 

félagsstörfum af ýmsu tagi. Veikindi hans hafa haft þau áhrif á hjónabandið að hann 

hefur dregið sig út úr öllu slíku og hefur átt erfitt með að umgangast annað fólk nema að 

mjög takmörkuðu leyti. Hann hefur reynt að finna sér ný hlutverk eftir starfslokin sem 

ekki heldur hefur gengið sem skyldi. Þau höfðu gaman af því að ferðast áður en síðustu 
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árin hafa þau ekki farið neitt saman. Arndís hefur farið í nokkrar ferðir ein með félagi 

eldri borgara því Konráð hefur ekki treyst sér til þess að fara með.  

Hjón C: Frá því hjónin Vigdís og Brynjar fóru í starfslok hafa þau verið mjög virk og 

samstíga. Þau eyða miklum tíma saman, ferðast mikið innanlands og utan, fara á 

tónleika og hafa markvisst reynt að njóta lífsins. Vigdís greindist fyrir nokkrum 

mánuðum með erfiðan sjúkdóm, til viðbótar við þá sjúkdóma sem orsökuðu starfslokin 

hjá henni. Það hefur reynt á þau bæði og ekki laust við að það hafi dregið aðeins úr þeim 

þróttinn.  

Hjón D: Jónína og Baldur hafa að mestu verið heilsuhraust frá starfslokunum. Baldur 

hefur glímt við nokkra líkamlega kvilla sem hann lætur ekki stoppa sig við dagleg störf. 

Eftir að Jónína hætti að vinna tók hún sjálfa sig markvisst í gegn hvað snerti heilsufarið. 

Hún létti sig um mörg kíló og öðlaðist mun heilbrigðara líf eftir það svo að athafnir sem 

áður voru erfiðar urðu allt í einu auðveldar.  

Hjón E: Bára og Sigurjón hafa bæði verið mjög heilsuhraust og finnst það skipta 

miklu máli hvað varðar starfslokin. Þau hafa ekki þurft að glíma við veikindi eða önnur 

áföll eða eins og Bára orðaði það: ,,Þannig svo að við erum í rauninni svona stórt séð 

búin að hafa það gott og eiga gott líf“.  

Við erum bæði staðráðin í því að við ætlum sko að njóta þess að gera það sem 

okkur langar til núna af því að við getum það við vitum ekki hver staðan verður á 

morgun eða eftir ár...svo við erum markvisst að gera hluti núna..síðan bara kemur í 

ljós hvernig framhaldið verður við höfum bara daginn í dag og njótum hans. 
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5 Umræður um niðurstöður 

5.1 Inngangur  

Í umræðunni verður leitast við að draga fram þau atriði sem fram komu í niðurstöðum 

rannsóknarinnar í tengslum við reynslu hjónanna af starfslokunum og þeim áhrifum sem 

þau höfðu á hjónabandið. Rannsóknarspurningin er höfð til hliðsjónar ásamt 

undirspurningum og öðru efni sem áður hefur verið rannsakað.   

5.2 Frelsi 

Hugtakið frelsi kemur endurtekið fram og lýsir sérstakri upplifun hjá átta af tíu 

þátttakendum varðandi starfslokin. Frelsið nær yfir einstaklingsbundna tilfinningu sem 

tengist ákveðnum áhrifaþáttum eins og sátt einstaklingsins við sjálfan sig og samfélagið, 

yfirvegun hans og jafnvægi í daglegu lífi, ásamt stuðningi og væntumþykju frá maka, 

fjölskyldu og vinum. Engar rannsóknir fundust sem lýsa því hvernig fólk upplifir 

tilfinningu um frelsi við starfslokin. Það vakti athygli rannsakanda hve vel þátttakendur 

lýstu tilfinningunni og virtust sannarlega upplifa frelsi þrátt fyrir að hafa kannski þurft að 

glíma við veikindi og önnur áföll. Þetta var líka tilfinning sem kom þátttakendum sjálfum 

mest á óvart og virtist ekki vera það sem þeir reiknuðu með að upplifa í tengslum við 

starfslokin.  

Þeir þættir sem höfðu áhrif á frelsið eru að mörgu leyti þeir sömu og fram kemur í 

rannsókn Gabriel og Bowling (2004) þegar þeir rannsökuðu þætti sem taldir voru til 

lífsgæða. En það virðist samt önnur tilfinning fyrir lífsgæðunum og meira tengjast því að 

hafa ekki áhyggjur af ytri þáttum eins og vellíðan barna og barnabarna. Þátttakendur 

þessarar rannsóknar litu meira inn á við og spegluðu tilfinninguna út frá sínum innri 

manni og líðan gagnvart sjálfum sér. 

Rannsakanda þótti einnig athyglisvert hvernig viðmælendur upplifðu frelsið 

samhliða því að takast á við önnur verkefni eins og veikindi, líkt og kemur fram í dæmi 

Vigdísar og Jóns sem bæði glímdu við sjúkdóma. Kannski má ætla að viðmælendur hafi 

alltaf haft frelsi en á einhvern hátt ekki vitað af því eða staðið í þeirri trú að einhver 

annar ætti tíma þeirra, eins og Jón orðaði svo vel þegar hann sagði: ,,Það voru aðrir sem 

nánast skrifuðu dagbókina fyrir mig“.  
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Það má af þessu tilefni velta upp hvort starfslokin eða þetta nýja aldursskeið hafi 

þau áhrif að fólk endurskilgreini frelsi sitt, því eins og Jónína talaði um að ,,alla ævina er 

maður háður klukku“ en eftir starfslokin er klukkan samt sem áður enn til staðar en 

stjórnar ekki fólki á sama hátt.  

5.3 Reynsla hjóna af starfslokunum 

Reynsla hjónanna af starfslokunum var jákvæð í tengslum við hjónabandið þrátt fyrir að 

þau væru að fást við flókin verkefni og aðstæður. Tvö ár eða fleiri voru liðin frá 

starfslokum allra viðmælenda og því gátu þau svo vel lýst reynslu sinni og aðlögun 

varðandi það hvernig er að vera á þessu æviskeiði og á eftirlaunum. Í ljósi þess má sjá að 

reynsla þeirra bendir til að það tekur að minnsta kosti ár eða lengur að aðlagast 

starfslokunum.  

Rannsakandi telur að löng hjónabönd allra viðmælenda, frá 46-54 árum hafi meðal 

annars gert það að verkum að upplifunin af starfslokum var jákvæð. Hugsanlega hefði 

niðurstaðan orðið önnur ef rætt hefði verið við hjón með styttra eða fleiri en eitt 

hjónaband að baki. Þegar hjónin hafa gengið saman um langan veg í farsælu hjónabandi 

eins og þessi rannsókn sýnir, virðast aðstæður eins og starfslok ekki rugga bátnum mikið 

hvað það snertir en hafa þó vissulega áhrif á samskipti þeirra á einn eða annan hátt. Það 

kom skýrt fram að starfslokin væru ákveðin áskorun á hjónalífið sem hvert og eitt þeirra 

þurfti að vera meðvituð um að takast á við eins og að venjast meiri samveru með maka 

sínum og láta ekki hluti í fari hvors annars fara í taugarnar á sér.  

Þegar horft er á mynd 2 sem sýnir heildargreiningarlíkan rannsóknarinnar með 

hjólunum tveimur, þá liggur til grundvallar að í hjónabandi þurfa hjónin bæði dekkin 

undir hjólið til að geta hjólað. Hvorugt hjólanna getur án hins verið eins og fram kemur í 

lýsingum um samvinnu, vináttu og samveru og svo öryggi til að halda hjólinu í jafnvægi. 

Það er einnig hægt að horfa til greiningarlíkansins út frá vistfræðikerfislíkani 

Bronfenbrenner (1994) þar sem hann talar um gagnverkandi þætti sem hafa áhrif á 

þroska og líðan einstaklingsins í samspili hans við það umhverfið sem hann býr í.  

Þeir þættir sem koma fram í rannsókninni og varða öryggi eru þeir sem snúa að 

fjölskyldu og vinum og því sem næst stendur hverjum einstaklingi. Það er í takt við 

innstu hringina í líkaninu þar sem áhrifa umhverfisins gætir, eins og hvernig fjölskyldan 

virkar innbyrðis og hve dýrmætt það er þeim að eiga samfélag við vini, góða heilsu og 
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hvernig þau hafa komið málum sínum fyrir svo þau hafi ekki fjárhagsáhyggjur. Eftir því 

sem fjær dregur koma til þættir sem tengja viðmælendur við samfélagið og endurspegla 

viðhorf þeirra í því að segja skilið við starfshlutverkið og vinnustaðinn, í þeirri fullvissu að 

hafa skilað reynslu sinni og þekkingu til samfélagsins. Það hafði greinilega mikla þýðingu 

fyrir þau að skila góðu ævistarfi og virðist liður í því að ná sátt við hlutskipti sitt á þessu 

æviskeiði. Í þvi samhengi er lífssaga hvers og eins mikilvæg þegar þau horfa til baka sem 

einstaklingar og hjón eða eins og Jónína orðaði það: ,,Við höfum náttúrlega auðgast 

mikið á þessum tíma“. Þar átti hún við hjónaband þeirra og þá 30 afkomendur sem þau 

eiga og eins þegar hún gerði sér grein fyrir því að ,,þau væru komin á endann“ og væru 

orðin elst í stórfjölskyldunni sinni.  

Það sem kannski vakti einna helst athygli hjá rannsakanda samkvæmt niðurtöðum 

var að starfslok eru að verulegu leyti og jafnvel í meira mæli einstaklingsferli heldur en 

samleið hjóna. Hins vegar mætast þau einhversstaðar á miðri leið og verða samferða 

hvort öðru þegar bæði eru hætt að vinna. Jafnframt þurfti hvert og eitt þeirra að horfast 

í augu við sjálfan sig sem einstakling í þessu ferli. Fyrst má þar nefna sjálfsmyndina sem 

og þá staðreynd að vera að eldast og hafa kannski ekki sama þrek eða heilsu og áður eða 

horfa á eigin líkamlegu hrörnun. Þá skiptir andleg heilsa máli og jákvæð viðhorf til lífsins 

og tilverunnar og ekki síst til sjálfs síns. Þegar endurskilgreining sjálfsmyndar er komin 

og fólk er búið að ná sátt við sjálft sig og starfslokin, virðist sem ákveðið frelsi taki við. Í 

því felst að vera minna háður tíma og rúmi, leyfa sér að gera það sem mann langar til og 

ná því flugi að láta hvorki tíma né aðstæður hafa áhrif á það. Einnig að geta leyft sér að 

vera vandlátur á það að velja verkefni og félagslega þátttöku hverju sinni og jafnvel leyfa 

sér að vera bara einhversstaðar með sjálfum sér og sínum hugsunum. Segja má að þessi 

upplifun þátttakendanna í rannsókninni sé í takt við kenningu Tornstam (1997 og 2005) 

um öldrunarinnsæi þar sem hann telur að þegar aldurinn færist yfir einstaklinginn þróist 

ný sýn á lífið. Þeir sem öðlast öldrunarinnsæi hafi annað gildismat sem felst aðallega í 

viðhorfum til tíma, eigin persónu og félagslegra samskipta. Flestir viðmælendur upplifðu 

starfslokin sem jákvæða þróun á lífsleiðinni sem hafði í för með sér aukin lífsgæði og 

þroska þegar búið var að ná sátt við þau.  
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5.4  Áhrif starfsloka á hjónabandið 

Starfslokin höfðu ýmis áhrif á samskipti hjónanna. Þar lék heilsufar stórt hlutverk bæði 

hjá þeim sjálfum eða öðrum fjölskyldumeðlimum sem og tengsl við fjölskyldu og vini, 

þátttaka í félagsstarfi eða öðrum áhugamálum og líkamleg hreyfing.  

Hvað varðar hreyfingu þá stunduðu karlmennirnir hana í ríkara mæli en konurnar. 

Hjónin stunduðu ekki líkamsrækt saman að neinu reglulegu marki en hvöttu hvort 

annað i þeirri hreyfingu sem þau höfðu valið sér. Þær niðurstöður eru í tak við það sem 

fram kemur í rannsókn Barnett o.fl. (2013).  

Þegar heilsufar var skoðað þá hafði það mikil áhrif á hjónaböndin hjá þremur 

hjónum af fimm. Ef horft er aftur á mynd 2 þar sem líta má á greiningarhjólið í þessu 

samhengi þýðir það að ef annar makinn er veikur þá verður annað hjólið loftlaust og 

jafnvel lítið loft í hinu og því erfiðara að hjóla á því fyrir vikið. 

Hjól Konráðs var áður ríkjandi í hjónabandi hans og Arndísar. Hann var félagslega 

virkari en hún fram að starfslokunum. Þetta snerist svo við eftir starfslokin þar sem 

Arndís fór að blómstra í nýjum hlutverkum og félagslegu samneyti út á við en Konráð 

dró sig í hlé vegna veikinda. Það hafði líka áhrif á Konráð að honum fannst hann ekki 

standa sig í hlutverki sínu þar sem ekki gekk eftir að sú jörð sem hann átti gengi í erfðir 

innan fjölskyldunnar. Það hafði neikvæð áhrif á sjálfsmynd hans. 

Þegar Berglind missti umönnunarhlutverkin gagnvart systur sinni og tengdamóður 

þá má segja að hennar hjól hafi í raun misst loft og hún á eftir að aðlagast þessu breyttu 

kringumstæðum. Áður hafði hjólið hennar verið loftmikið og kannski að vissu marki 

meira ríkjandi en Jóns í þessum aðstæðum þó svo honum hafi gengið vel að aðlaga sig 

að breyttum hlutverkum eins og heimilisstörfum sem hann tók að sér til að Berglind 

gæti sinnt umönnunarhlutverkunum. Í raun má segja að umönnunarhlutverkið hafi verið 

hluti af sjálfsmynd Berglindar því henni fannst hún þurfa bæði að standa sig í 

hlutverkinu og klára það.  

Brynjar talaði um hvað honum fannst erfitt að láta sjá sig niðri í bæ þegar hann var 

hættur að vinna því honum fannst staða hans gagnvart samfélaginu breytt, hann var 

ekki lengur á hinum almenna vinnumarkaði.  
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Að einhverju leyti má spegla þessi viðhorf í hlutverkakenningunni (Hooyman og 

Kiyak, 2008) þar sem meðal annars er gert ráð fyrir að hlutverkin marki einstaklingum 

stöðu í samfélaginu og séu í raun grunnurinn að sjálfsmynd þeirra. Kenningin gengur líka 

út á hversu vel einstaklingar sætti sig við að eldast það veltur á því hve vel þeir aðlagast 

breyttum hlutverkum með hækkandi aldri.  

Þessum niðurstöðum má líka finna flöt innan kerfiskenningarinnar (Hårtveit og 

Jensen, 2008; Rivett og Street, 2009) þar sem horft er á fjölskylduna eins og samsetta 

vél úr mörgum hlutum sem allir þurfa að vera í lagi svo að vélin gangi óaðfinnanlega. 

Litið er á að hver hlutur vélarinnar sé mikilvægur fyrir starfsemi fjölskyldukerfisins í heild 

og taka þurfi mið af því að það sé meira en summan af hverjum einstaklingi sem tilheyrir 

fjölskyldunni. Það er einnig í takt við greiningarlíkanið af hjólunum að það er ekki bara 

hægt að horfa á einstaklingshjólið heldur verður að horfa á bæði hjólin sem gagnvirka 

heild sem þurfa að snúast í takt við hvort annað.  

5.5 Væntingar til starfslokanna 

Þátttakendur höfðu mismiklar væntingar til starfslokanna og hjónabandsins. Þeir virtust 

ekki alltaf gera sér grein fyrir því hvort þeir hefðu væntingar eða ekki. Þeir svöruðu á þá 

leið að þeir hefðu ekki haft neinar væntingar nema kannski þær að halda heilsu og geta 

gert eitthvað með maka sínum. Það má segja að það sé í takt við niðurstöður 

rannsóknar (Ho og Raymo, 2009) þar sem kemur fram að sameiginlegum starfslokum 

hjóna hefur verið veitt lítil athygli m.t.t. sameiginlegra væntinga þeirra til starfsloka og 

að hvaða marki þau gera sér grein fyrir væntingum sínum. Í þeirri sömu rannsókn er 

talað um að samband hegðunar og væntinga sé flókið, sérstaklega þegar samhæfa þarf 

tvenns konar starfslok þar sem bæði hjónin hafa sína áætlun. Það er líka í takt við það 

sem kom fram í þessari rannsókn þar sem hver og einn viðmælandi hafði sína sögu um 

starfslokin hvað varðaði undirbúning, aðlögun og væntingar. 

Hjá hjónum A kom fram að þau höfðu bæði væntingar en frestuðu eða ýttu þeim til 

hliðar tímabundið, vegna annarra fjölskyldumeðlima. Það ríkti þegjandi samkomulag 

þeirra á milli að ræða ekki eigin væntingar sem sneru að hjónabandinu í ljósi 

fjölskylduaðstæðna. Spyrja má hvort að það sé hluti af viðhorfum kynslóðarinnar sem 

hjónin tilheyra, þ.e. að sýna dyggð í því að hugsa um aðra og forgangsraða sínum 
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þörfum neðar en annarra. Væru hjónin af yngri kynslóð er hugsanlegt að viðhorfin væru 

öðruvísi.  

5.6 Undirbúningur starfsloka 

Það má velta því fyrir sér hvernig undirbúningur starfsloka þarf að vera til þess að þau 

skapi sem best lífsgæði hjá hjónum. Hvort starfslok annars aðilans í hjónabandinu hafi 

áhrif á hinn makann, er talið verðugt rannsóknarefni sem ekki hefur fengið mikla athygli 

enn sem komið er (Syse o.fl., 2014).  

Það vakti athygli rannsakanda að af niðurstöðum rannsóknarinnar að dæma, þá 

virðast konur og karlar ekki búa sig undir starfslokin á sama hátt. Hjónin undirbjuggu 

starfslokin heldur ekki sameiginlega nema að því marki að safna í séreignarsjóði eða 

leggja til hliðar fjármagn. Spurningin er hvort að þar búi að baki ólík sjónarmið karla og 

kvenna. Svo virðist sem konurnar takist kannski meira á við undirbúning sinn með 

ígrundun eða horfi inn á við, en að karlarnir þurfi að aðgerðabinda undirbúning sinn 

með því t.d. að minnka við sig vinnuna áður en kemur að starfslokum þeirra. 

Undirbúningurinn hjá konunum virtist vera búinn eða langt komin áður en komið var að 

starfslokunum og vera meira inn á við hvað varðaði þeirra tilfinningar og líðan. Kannski 

er það endurspeglun af einhverjum gömlum viðhorfum um stöðu karla og kvenna.  

Starfið og starfshlutverkið er meira ríkjandi í huga karlmannanna sem ræðst kannski 

af því að á fyrri árum hjónabandsins voru konurnar flestar heimavinnandi meðan á 

uppeldi barna þeirra stóð og fóru síðan út á vinnumarkaðinn eftir að börnin uxu úr grasi. 

Þeim er því kannski eðlislægara að geta verið heima og hafa fundið sér eitthvað við að 

vera og því verður breytingin ekki svo mikil hjá þeim við starfslokin. Aftur á móti hefur 

starfshlutverk karlmannanna varað samfellt í allt að 50 ár. Það tíðkaðist ekki hjá þeirra 

kynslóð að feður tækju sér fæðingarorlof til að vera með umsjá ungra barna sinna.  

Það sýnir sig í lýsingum þeirra og niðurstöðum að stökkið og breytingin verður meiri 

hjá þeim sem starfslokin skullu fyrirvarlaust á og að þar tók aðlögunarferlið lengri tíma. 

Aftur á móti hjá þeim þátttakendum sem gátu undirbúið sig og t.d. minnkað vinnuna 

virtist aðlögunin eftir að vinnu var hætt taka styttri tíma og gefa betri líðan og ánægju. 

Þessar niðurstöður eru í takt við það sem fram kemur í rannsókn Earl o.fl. (2015) sem 

sýndi fram á jákvæð áhrif þess að undirbúa og skipuleggja starfslok m.t.t. aðlögunar og 

ánægju.  
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5.7 Umhugsunarefni og ráðleggingar 

Margt sem kom fram í svörum þátttakenda telur rannsakandi vera til umhugsunar fyrir 

hjón þegar starflok nálgast. Það komu fram sjónarmið um það hvernig fólk lítur á sig 

sem einstakling í samskiptum við maka sinn í hjónabandinu og yfir í það að þurfa 

fræðslu eða einhverskonar námskeið til að undirbúa starfslokin. Þeir þættir sem fram 

komu voru annars vegar þeir sem snúa inn á við í hjónabandinu og tengjast jafnræði, 

trausti, virðingu og umburðarlyndi og hins vegar þættir sem snúa út á við eins og 

líkamleg og félagsleg virkni sem og fjárhagslegt öryggi.  

Ef útbúið yrði einhverskonar fræðsluefni um þessa þætti sem að framan greinir, þarf 

að skoða nánar hvernig sú framsetning og uppsetning efnisins verði háttað. Í dag fara 

fram starfslokanámskeið á ýmsum stöðum um landið og þá er vert að velta því fyrir sér 

hvernig þau eru uppbyggð. Er t.d. gert ráð fyrir því með einhverjum hætti að hjón eða 

pör sæki sameiginlega slík námskeið? Er það svo að fyrirtæki eða vinnustaðir taki mið af 

þörfum starfsmanna sinna sem eru á starfslokaaldri og eru í hjónabandi og hefðu áhuga 

á því að samræma starfslok sín við maka? Þetta eru nokkrar þeirra spurninga sem 

rannsakandi telur í ljósi þessara niðurstaðna að vert sé að taka til frekari skoðunar í 

umfjöllun um starfslok og undirbúning þeirra. 

Út frá svörum þátttakenda var það áberandi hvað talið var mikilvægt að geta 

minnkað vinnu í undirbúnings- eða aðlögunarferli að starfslokunum. Nokkrir 

viðmælendanna töluðu einnig um að ef þeir væru að fara í starfslok í dag þá myndu þeir 

hætta fyrr að vinna. Við það vakna spurningar um hver staðan yrði gagnvart íslensku 

lífeyriskerfi og hvort það býður upp á það að fólk minnki við sig vinnu og haldi jafnframt 

fullum lífeyrisréttindum. Ábendingar þátttakenda í rannsókninni eru hins vegar í takti 

við skýrslu nefndar sem sett var á laggirnar til að skoða sveigjanleg starfslok. Þar var 

niðurstaðan sú að mikilvægt væri að auka sveigjanleika varðandi hvernig og hvenær fólk 

lyki atvinnuþátttöku. Þar kom líka fram að margar starfsstéttir hafi farið fram á að hægt 

væri að flýta starfslokum umfram það sem lög og reglur lífeyrissjóða kveða á um en að 

fólk haldi samt áfram réttindaávinningi sínum til sjötugs (Forsætisráðuneytið, 2002; 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti, 2003). Sú umræða virðist samt ekki vera komin 

langt miðað við að á vinnustað Sigurjóns er hann sá fyrsti sem fær að minnka við sig 
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vinnu. Í tilviki Brynjars var ekki um neitt slíkt að ræða heldur bara vísað í reglurnar í hans 

fyrirtæki, að fólk hætti strax við 67 ára aldur.  

5.8 Hagnýtt gildi rannsóknarinnar 

Í ljósi mikillar fjölgunar aldraðra á Íslandi í náinni framtíð geta niðurstöður þessarar 

rannsóknar haft hagnýtt gildi til uppbyggingar á þjónustu. Þær gætu varpað ljósi á 

eftirfarandi þætti: 

 Að taka með í reikninginn hve gæði hjónabands hafa að segja í þjónustu við 

öldruð hjón t.d. þegar bara annað þeirra þarf á þjónustu að halda eins og að 

flytja á hjúkrunarheimili. Að gleyma þá ekki að hjólin á reiðhjólinu eru tvö sem 

þurfa á hvort öðru að halda.  

 Við uppbyggingu á námi í fjölskyldumeðferð og hjá öðrum starfshópum er 

nauðsynlegt að taka mið af þeim verkefnum sem hjón/pör og fjölskyldur þeirra 

eru að fást við á þriðja æviskeiðinu og útiloka ekki þörf þeirra á ráðgjöf og 

meðferð. 

 Fyrir fjölskyldumeðferðaraðila að gleyma ekki að ,,ömmur og afar“ eru ekki síður 

en aðrir að glíma við hjónabandsörðugleika og samskiptavanda við aðra 

fjölskyldumeðlimi. Slík mál þarfnast úrlausnar. 

 Að opinberir aðilar og stéttarfélög endurmeti fræðsluefni fyrir fólk á 

starfslokaaldri og hversu mikilvægt það er að huga að fjölskylduaðstæðum í því 

samhengi. 

5.9 Ályktanir og framtíðarrannsóknir  

Megin niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að starfslok séu ekki sameiginleg 

upplifun hjóna heldur meira sem mál tveggja einstaklinga í hjónabandi. Í ljósi þess má 

velta fyrir sér hvernig viðhorf og samfélagsþjónustan stendur gagnvart þjónustu við 

aldraða einstaklinga og mikilvægi stuðningskerfis fjölskyldunnar. Spurningin er því hvort 

þessar niðurstöður endurspegli á einhvern hátt að þjónustan sé einstaklingsmiðuð en 

taki ekki mið af fjölskylduaðstæðum.  

Að mati rannsakanda gefa niðurstöður rannsóknarinnar tilefni til að staldra við og 

huga frekar að þeim þjónustuþáttum sem snúa að hjónum/pörum sem komin eru á 

þriðja æviskeiðið og fjölskyldum þeirra. Í rannsókn Trudel o.fl. (2010) kemur fram að 
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langt hjónaband er fyrirbæri sem lítið hefur verið rannsakað m.t.t. starfsloka eða 

öldrunarþjónustu og því sé erfitt að segja fyrir um hvort starfslok hafi jákvæð eða 

neikvæð áhrif á hjónbönd.  

Þrátt fyrir að hjónin sem tóku þátt í þessari rannsókn eigi það sammerk að eiga langt 

hjónaband að baki og búi við ákveðna farsæld hvað það varðar, er ekki hægt að segja að 

upplifun þeirra og reynsla af starfslokunum sé eins. Margt áttu þau sameiginlegt en 

hvert hjónaband hefur sína sérstöðu. Það verður að teljast eðlilegt ef horft er til 

aðstæðna þeirra, viðfangsefna á lífsleiðinni sem hafa haft áhrif og mótað persónuleika 

þeirra og lífssýn.  

Mikilvægt er að draga sérstaklega fram það fyrirbæri sem langt hjónaband er og þau 

gæði sem því fylgja og endurspeglast í niðurstöðum þessarar rannsóknar. Í ljósi þess er 

vert að skoða þegar horft er til framtíðar hve stórt atriði það er fyrir hjón að geta notið 

samvista hvort við annað á grundvelli gæða hjónabandsins. Þetta atriði er sérstklega 

mikilvægt þurfi t.d. bara annað þeirra á þjónustu að halda. Þar sem öldruðum fjölgar ört 

er þetta verðugt rannsóknarefni í náinni framtíð í tengslum við þjónustu við öldruð hjón.  

Það má líka skoða gæði hjónabandsins í tengslum við ýmsa aðra þjónustu og úrræði 

sem að þessum aldurshópi snýr. Má þar nefna fræðslu, fjármálaráðgjöf og fleiri 

upplýsingar sem settar eru fram með fjölskylduna í huga. 

Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós að aðstæður hjónanna voru þess eðlis að 

ójafnvægi var á samskiptum þeirra á einhverjum tímapunkti í tengslum við starflokin. 

Það gefur tilefni til að ætla að fjölskylduráðgjöf og meðferð er jafn nauðsynleg á þriðja 

æviskeiðinu sem og öðrum æviskeiðum. Að eiga með maka miklu meiri samverutíma en 

áður er töluverð áskorun sem vafalítið þarf að venjast og getur krafist þolinmæði og 

umburðarlyndis í samskiptum milli hjóna. Að takast á við væntingar sem standast svo 

ekki þegar á reynir eða glíma við heilsubrest hjá maka, sjálfum sér eða fjölskyldu eru allt 

saman þættir sem ekki er sjálfgefið að hjónum takist að leysa án aðstoðar. 

Viðhorfsbreyting í samfélaginu og opnari umræða um öldrunarmál gæti þurft að eiga sér 

stað með áherslu á fjölbreytt þjónustuúrræði í takt við fjölgun aldraðra einstaklinga og 

hjóna í náinni framtíð. 
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Í þessari rannsókn er byggt á reynslu hjóna sem eiga að baki langt og að því er ætla 

má, farsælt hjónaband. Tilefni væri til að gera aðra rannsókn sem þessa með breyttum 

þátttökuskilyrðum þar sem t.d. annað eða bæði hjóna ættu a.m.k. einn hjónaskilnað að 

baki eða væru ekklar eða ekkjur og komin í sitt annað eða þriðja hjónaband. Að baki 

þeim stæðu þá væntanlega fleiri en ein fjölskylda sem gæti líka varpað ljósi á fleiri þætti 

en niðurstöður þessarar rannsóknar greina. Það gæti líka verið athyglisvert að gera aðra 

rannsókn með hjónum þar sem annað þeirra hefði lokið störfum á vinnumarkaði en hinn 

aðilinn væri ennþá að vinna.  

Frelsið sem þátttakendur lýstu í tengslum við starfslokin er að mati rannsakanda 

lýsing á þeirri fegurð að eldast með reisn, að njóta lífsins og geta sjálfur valið þau 

viðfangsefni sem eftirsótt þykja. Með hvaða hætti frelsið skilar sér svo til fjölskyldunnar 

og samfélagsins er þess virði að velta fyrir sér. Að mati rannsakanda þarf að huga að 

þessum þáttum í tengslum við ráðgjöf og upplýsingar til starfsfólks sem vinnur að 

öldrunarmálum. Taka þarf þjónustuþega, maka hans og fjölskyldu með í reikninginn og 

hvaða hlutverk og ábyrgð þeir bera í því samhengi. 

Samspilið milli einstaklinganna og við umhverfi sitt er heilmikil áskorun eins og 

niðurstöður þessarar rannsóknar sýna. Farsæld í hjónabandi eða sambúð er ekki 

sjálfgefin og krefst þess að hjörtu tveggja einstaklinga slái í takt. En ef báðir aðilar leggja 

af mörkum í að mæta þörfum hvors annars þá er líf eftir starfslok spennandi æviskeið 

sem hægt er að njóta saman og búa við frelsi.  

 

  

 

 

__________________________________________ 

Olga Ásrún Stefánsdóttir 
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Tafla 2. Tólf þrep rannsóknarferlisins í Vancouver-skólanum í fyrirbærafræði  

Tólf þrep rannsóknarferlisins í Vancouver-skólanum í fyrirbærafræði 
Í töflunni má sjá hvernig þeim var fylgt í þessari rannsókn 

Þrep í rannsóknarferlinu Það sem gert var í þessari rannsókn 

Þrep 1. Að velja samræðufélaga (úrtak). Valin voru fimm hjón sem höfðu reynslu af starfslokum og 

a.m.k tvö ár voru liðin frá starfslokum þeirra beggja. 

Þrep 2. Að ígrunda. Að undirbúa hugann (áður en 

samræður hefjast- silent reflection). 

Reynt var að fremsta megni að leggja niður fyrirframgerðar 

hugmyndir. Til að átta sig á hverjar þær voru var notuð 

rannsóknardagbók og skrifað niður hvert atriði sem kom upp í 

hugann og rannsakandi taldi að hann þyrfti að vera 

meðvitaður um að leggja til hliðar.  

Þrep 3. Að taka þátt í samræðum (gagnasöfnun- data 

collection). 

Viðtöl voru tekin í sitt hvoru lagi við hjónin, alls 10 viðtöl. 

Þrep 4. Að skerpa vitund varðandi hugmyndir og hugtök 

(beginning data-analysis). 

Eftir hvert viðtal voru þau rituð orðrétt upp í tölvu. Hlustað 

var með athygli, lesið yfir og ígrundað. 

Þrep 5. Að greina þemu (kóðun - coding). Haft var að leiðarljósi ,,hver er rauði þráðurinn í því sem 

viðmælandinn er að segja“. Textinn var lesinn oft yfir og 

merkt við frásagnir sem komu fyrirbærinu við og skrifuð orð 

og hugtök á hægri spássíu. 

Þrep 6. Að búa til greiningarlíkan fyrir hvern þátttakanda 

(construction of individual analytic frameworks). 

Leitað var eftir heildarmynd hjá hverjum viðmælenda fyrir sig 

sem byggð var á frásögn hans. Reynt var að draga fram 

meginþemu og setja þau mikilvægustu fram í greiningarlíkani 

fyrir hvern og einn. 

Þrep 7. Að staðfesta greiningarlíkan með viðkomandi 

þátttakanda (individual verification). 

Greiningarlíkön voru kynnt hverjum þátttakanda fyrir sig til 

staðfestingar á niðurstöðum.  

Þrep 8. Að búa til heildarmynd af fyrirbærinu (final analytic 

framework constructed). 

Greiningarlíkön allra þátttakenda voru borin saman og búið til 

heildar-greiningarlíkan af reynslu þeirra. 

Þrep 9. Að bera saman heildargreiningarlíkanið við 

rannsóknargögnin (rituðu viðtölin) (comparison of the final 

analytic framework with the research data). 

 

Viðtölin voru lesin aftur yfir og borin saman við niðurstöður.  

Þrep 10. Að velja heiti á rannsóknina (meginþema) sem 

lýsir niðurstöðu hennar í hnotskurn (construction of the 

study‘s main theme). 

 

Farsæld og frelsi: Reynsla hjóna af starfslokum. 

Þrep 11. Að staðfesta heildargreiningarlíkanið og 

meginþema með einhverjum þátttakendum (final 

verification). 

Heildarmyndin var borin undir alla viðmælendur sem voru 

sáttir við útkomuna. 

Þrep 12. Að skrifa upp niðurstöður rannsóknarinnar  

(multivoiced reconstruction). 

Áhersla var lögð á að vitna beint í frásagnir allra viðmælenda 

til að auka trúverðugleika rannsóknarinnar. 
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Fylgiskjal A 

Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölum 

 

Spurningar um aldur, fjölskylduaðstæður, menntun og störf: 

Hver er aldur þinn? 
Hve lengi hefur þú verið gift/ur? 
Getur þú sagt mér frá þínum fjölskylduaðstæðum  
Hvaða menntun hefur þú? 
Hvenær hófst þú störf á vinnumarkaði? 
Hver er þín helsta starfsreynsla? 
 

Spurningar um starfslokin og áhrif á hjónabandið: 

Hvernig áhrif telur þú að starfslokin hafi haft á hjónaband þitt? (jákvæð/neikvæð) 
Getur þú lýst einhverjum breytingum sem starfslokin höfðu á hjónabandið ykkar?  
Hvernig er verkaskipting á heimilinu? (heimilishald, rekstur, innkaup) 
Getur þú lýst hjónabandsgæðum þínum?  

 

Spurningar um undirbúning starfslokanna: 

Hvernig var starfslokum þínum háttað? 
Fór maki á sama tíma, ef ekki hve langur tími á milli? 
Hafðir þú hugsað um starfslokin áður en kom að þeim? 
Hvernig voru starfslokin undirbúin að hálfu ykkar hjónanna? Sameiginlega eða í sitt 
hvoru lagi?  
Hvernig er sambandi þínu háttað við fyrrverandi vinnufélaga? 
 

Spurningar um væntingar til starfslokanna og hjónabandsins:  

Hvaða væntingar hafðir þú til starfslokanna og framtíðar ykkar hjónanna? 
Hvernig er áhugamálum ykkar hjóna háttað?  
Getur þú lýst breytingum á líðan þinni frá því fyrir og eftir starfslok? 
Hvernig er sambandi þínu háttað við vini? (löng/stutt vinátta) 
 

Spurningar um umhugsunarefni við starfslok: 

Hvaða þætti telur þú að hjón þurfi að hafa í huga í tengslum við starfslok? 
Ef þú værir að hefja starfslok í dag hvað myndir þú gera öðruvísi? 
Hvað heldur þú að hafi komið þér mest á óvart í tengslum við starflokin? 
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Fylgiskjal B  
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Fylgiskjal C 

 Akureyri, mars 2015 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar: 

Reynsla hjóna af starfslokum Tilkynnt til persónuverndar nr. S7229/2015 

 

Ágæti viðtakandi 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn þar sem spurt verður um 

reynslu þína af starfslokum og áhrifum þeirra á hjónaband þitt. Rannsóknin er svokölluð 

eigindleg rannsóknaraðferð nánar tilgetið fyrirbærafræðileg rannsókn. Gögnum verður 

safnað með viðtölum við hjón í sitt hvoru lagi sem hafa reynslu af starfslokum og 

áhrifum á hjónabandið. Rannsóknin er lokaverkefni Olgu Ásrúnar Stefánsdóttur til MA 

gráðu í fjölskyldumeðferð við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands.  

Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og geta 

hætt án útskýringa á ákvörðun sinni til rannsakenda. Þátttakendur munu ekki hagnast 

beint af rannsókninni en þátttaka þeirra veitir innsýn inn í aðstæður hjóna við starfslok. 

Viðtölin verða tekin á þeim stöðum sem viðmælendur velja. Áætlað er að viðtalið taki 

um það bil klukkustund. Viðtölin verða hljóðrituð og eftir að þau hafa verið afrituð 

orðrétt er upptakan eyðilögð. Í afrituninni er nöfnum og staðháttum breytt til að ekki sé 

unnt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga.  

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða meðhöndlaðar 

samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum nr. 

77/2000 varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða 

varðveitt á öruggum stað hjá rannsakenda á meðan á rannsókn stendur. Frumgöngum, 

ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt að rannsókn lokinni. Niðurstöður 

rannsóknarinnar verða allar ópersónugreinanlegar. Eftir að rannsókn líkur verður til eitt 

eintak af rannsókninni til á bókasafni Háskólans í Reykjavík og Háskólans á Akureyri þar 

sem það verður aðgengilegt öðrum nemum skólans. Niðurstöður kunna einnig að verða 

nýttar við greinarskrif í fagtímarit. 

Með vinsemd og virðingu, Olga Ásrún Stefánsdóttir. 

http://honnunarstadall.hi.is/sites/honnunarstadall.hi.is/files/admin/Prentupplausn/hi_logo_positiv_is_vert.jpg
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Fylgiskjal D 

Akureyri, mars 2015  

Vegna rannsóknarinnar: 

Reynsla hjóna af starfslokum 

Tilkynnt til persónuverndar nr. S7229/2015 

 

Upplýst samþykki 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningarbréf um þátttöku í rannsókninni Reynsla 

hjóna af starfslokum sem er lokaverkefni Olgu Ásrúnar Stefánsdóttur til meistaragráðu í 

fjölskyldumeðferð við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands (HÍ).   

Þátttaka felur í sér að taka þátt í viðtali um reynslu mína af starfslokum og áhrifum 

þeirra á hjónaband mitt.  

Nafnleynd er heitið og ennfremur verður farið með allar upplýsingar sem 

trúnaðarmál og í samræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd. Gögn rannsóknarinnar 

verða eingöngu í höndum rannsakanda og geymd hjá honum meðan á úrvinnslu 

stendur. Að úrvinnslu lokinni verður gögnum eytt, nánar tiltekið eigi síðar en í maí 2016. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Halldór Sigurður Guðmundsson, lektor við 

félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands, halldor@hi.is sími: 4609100. 

Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. Ég get hætt 

þátttöku í rannsókninni án frekari skýringa eða eftirmála. 

 

_________________                ________________________________________ 

Staður og dagsetning                Undirskrift þátttakenda 

 

Undirskrift rannsakanda til staðfestingar að upplýsts samþykkis hafi verið aflað  

                               

______________________________               

Undirskrift rannsakanda              

http://honnunarstadall.hi.is/sites/honnunarstadall.hi.is/files/admin/Prentupplausn/hi_logo_positiv_is_vert.jpg
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