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Ágrip 

Geðrækt miðar að því efla vellíðan fólks og er talin hafa félagslegan og efnahagslegan 

ávinning á öllum sviðum samfélagsins. Það skiptir máli að sköpuð séu jöfn tækifæri fyrir alla 

þar sem tekið er tillit til ólíkra þarfa og takmarkana fólks til að hefja og viðhalda heilbrigðum 

lifnaðarháttum. Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf fólks til geðræktar ásamt 

því að varpa ljósi á reynslu þess og þætti sem hafa áhrif á ástundun. Leitast var við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hver eru viðhorf fólks til geðræktar, hver er reynsla þess 

og hvaða þættir hafa áhrif á ástundun? Rannsóknin var eigindleg og gagna aflað með einum 

rýnihóp og þremur einstaklingsviðtölum. Stuðst var við opinn, óstaðlaðan viðtalsramma með 

sex spurningum. Alls tóku átta einstaklingar þátt, allt konur í háskólanámi á aldrinum 23 til 

43 ára. Umræður og viðtöl voru afrituð orðrétt, kóðuð og greind í þemu. Þrjú meginþemu 

urðu til: Að takast á við lífið, Vellíðan og Geð-hvað? Þátttakendur töldu flesta sækjast eftir 

vellíðan og rækta eigið geð að einhverju leyti. Yfirleitt væri það ómeðvitað og ekki fyrr en á 

reyndi að fólk hugsaði um það meðvitað. Geðrækt væri einstaklingsbundin og mismunandi 

hvað fólk gerði til að líða vel og efla eigin geðheilsu. Tækifæri í umhverfinu hefðu áhrif á val 

og ástundun geðræktar. Geðrækt gat komið að gagni við að viðhalda eða efla geðheilsu, sem 

bjargráð og að takast á við lífið almennt. Þátttakendur upplifðu hugtakið geðrækt jákvætt en 

flestir töldu almenning ekki skilja það auk þess sem orðið geð gæti virkað fráhrindandi. Þörf 

væri á frekari umræðu um það auk gagnsemi geðræktar. Mikilvægt er að fólk hugi meðvitað 

að geðrækt og að stjórnvöld takið mið af viðhorfum og reynslu fólks í geðheilbrigðisstefnu.  

 

Lykilhugtök: geðrækt – viðhorf – vellíðan – eigindleg rannsókn  
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Abstract 

„I might be engaged in some sort of mental health promotion and not even know it“ 

People’s attitudes and experience towards mental health promotion and affecting 

factors. 

The aim of mental health promotion is to enhance people’s wellbeing and it is thought to 

have social and economical benefits on all aspects in society. It is of a great importance to 

create equal opportunities, taking into consideration people’s diverse needs and limits, to start 

and maintain a healthy lifestyle. The purpose of this study is to discover people’s attitude 

regarding mental health promotion as well as to gage their experience and what might be 

affecting factors. The proposed research question was: What are people’s attitudes towards 

mental health promotion, what is their experience and what might affect their engagement? A 

qualitative approach was used in this study and data was collected with a focus group and 

three individual interviews. An open non-structured interview frame with six questions was 

used. There were eight participants, all women age 23 to 43 years old. The discussions and 

interviews where transcribed, coded and theme analyzed. Three main themes emerged: 

Dealing with life, Wellbeing and Mental-what? Participants believed that most people pursue 

wellbeing and engage in some kind of mental health promotion. However, more often than 

not, they do not do so consciously until something trying occurs. It varied between people 

what they did to feel good and to enhance their wellbeing. Environmental factors could affect 

people’s options and whether or not they engaged in mental health promotion. Participants 

perceived mental health promotion as positive but were not sure if the public would fully 

grasp its meaning or think it to be positive. It was believed important to open up a public 

dialog on how everyone has a mental health and therefore on how everyone can benefit from 

promoting it. It is important that people consciously pursue mental health promotion and that 
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authorities take people’s attitudes and experience into account in mental health policy 

making. 

 

Key words: mental health promotion - attitudes - wellbeing - qualitative research 
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Kafli I 

Inngangur 

Góð heilsa og velferð felur í sér margskonar ávinning fyrir hvern einstakling. 

Heilbrigður einstaklingur hefur tilhneigingu til að vera hamingjusamari, virkari þátttakandi 

og leggja sitt af mörkum til samfélagsins og efnahagskerfisins (Department of Health, 2010). 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (World Health Organization), er heilsa 

skilgreind sem líkamleg-, andleg- og félagsleg velferð en ekki einungis það að vera laus við 

sjúkdóma eða heilsubrest (World Health Organization (WHO), 1948). Velferð felur í sér 

huglæga þætti á borð við gildi, skynjun og reynslu, hlutlæga þætti er varða grunnþarfir og 

mannréttindi og félagslega þætti sem snúa að persónulegu tengslaneti og félagslegu öryggi 

(White, 2008). Velferð er því skilgreind sem jákvætt ástand huga og líkama, upplifun á 

öryggi og að geta tekist á við lífið ásamt því að tengjast fólki, samfélögum og umheiminum 

(Department of Health, 2009). 

Geðheilsa er mikilvægur og nauðsynlegur þáttur heilsunnar og þegar tekið er mið af 

skilgreiningu WHO á heilsu má álykta sem svo að geðheilsa er meira en það að vera laus við 

geðraskanir eða geðfatlanir (Henderson, 2012; Power, 2010). Hún er ástand vellíðunar þar 

sem einstaklingurinn gerir sér grein fyrir eigin hæfileikum, er afkastamikill í vinnu og fær um 

að leggja sitt af mörkum til samfélagsins (Sharma og Kumar, 2015). Geðheilsa og velferð eru 

því skyld hugtök og mikilvægur þáttur í heilsu almennings og forsenda þess að hugsa, eiga 

samskipti við aðra, afla sér viðurværis og njóta lífsins (WHO, 2014). 

Geðrækt (e. mental health promotion) er hugtak sem hefur rutt sér til rúms síðustu ára. 

Hún miðar að því að efla geðheilsu almennings þar sem áherslan er að auka velferð fólks, 

viðhalda heilbrigði eða verða enn heilbrigðara (Fledderus, Bohlmeijer, Smit og Westerhof, 

2010; Kalra, o.fl., 2012; Wahlbeck, 2015). Geðrækt felur einnig í sér aðgerðir til að skapa 

lífsskilyrði og umhverfi sem styðja við geðheilsu fólks og gera því kleift að hefja og viðhalda 
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heilbrigðum lífsháttum (Fledderus o.fl., 2010). Geðræktarstarf miðar að því að gera öllum 

kleift að rækta styrkleika sína, taka virkan þátt í lífinu og þrífast á eigin forsendum. 

Mikilvægt er að skapa jöfn tækifæri fyrir alla þar sem tekið er tillit til ólíkra þarfa og 

takmarkana fólks (Sigrún Daníelsdóttir, 2015). Ástundun geðræktar er talin stuðla að betri 

heilsu fólks og hafa í för með sér félagslegan og efnahagslegan ávinning á öllum sviðum 

samfélagsins. Ávinningurinn nær m.a. yfir menntun, atvinnu, réttlæti, þátttöku og virkni, 

félagslega hegðun, líkamlega heilsu, bata vegna andlegra og líkamlegra veikinda og lífslíkur 

(Royal College of Psychiatrists, 2010). Í breskri fræðigrein um velferð og geðheilsu fólks er 

fjallað um að geðrækt geti m.a. dregið úr sjálfsvígum, aukið og/eða viðhaldið líkamlegri 

heilsu, dregið úr aðkomu heilbrigðiskerfisins og lækkað dánartíðni (Henderson, 2012). 

Áherslur varðandi ábyrgð á heilsu almennings hafa síðustu ár færst meira frá því að 

vera einungis á ábyrgð einstaklingsins yfir í það að vera einnig á ábyrgð stjórnvalda (Blair, 

Hume og Creek, 2008). Í ljósi vísbendinga um ávinning af geðrækt er því talið mikilvægt að 

velferðarstefnur stjórnvalda beinist ekki einungis að því að koma í veg fyrir og draga úr 

geðröskunum heldur einnig til að stuðla að og efla andlega heilsueflingu almennings. 

Jafnframt skiptir máli að virðing sé borin fyrir borgaralegum, stjórnmálalegum, félags- og 

efnahagslegum ásamt menningarlegum réttindum almennings og að þau séu höfð að 

leiðarljósi. Án þess öryggis og frelsis sem áðurnefnd réttindi veita er erfitt að viðhalda góðri 

geðheilsu (WHO, 2014). Þessar áherslubreytingar á ábyrgð heilsu eru í takt við 

hugmyndafræði heilsueflingar þar sem litið er á að einstaklingur beri ábyrgð á heilsu sinni en 

stefnur stjórnvalda verða að vera útfærðar á þann hátt að hann hafi raunverulegt val til þess 

(Green og Tones, 2010).  

Valdeflandi heilsuefling (e. An empowerment model of health promotion) er líkan 

innan hugmyndafræði heilsueflingar og gengur út á að efla heilsu fólks með því að færa 

almenningi vald til að taka ákvarðanir um eigin heilsu (Green og Tones, 2010). Talið er að 
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einstaklingar sem ekki fá tækifæri til ákvarðanatöku varðandi eigin heilsu séu í raun gerðir 

ósjálfstæðir og háðir öðrum (Chamberlin, 1997). Valdefling snýst um að fólk hafi val og nái 

tökum og stjórn á eigin lífi, að það eflist og finni m.a. að það getur haft áhrif á líðan sína og 

þau úrræði sem því eru veitt. Hún kemur einnig fram í gegnum stefnumótun stjórnvalda þar 

sem tekið er mið af félagslegum þáttum með það að leiðarljósi að fólk nái tökum á að stjórna 

eigin lífi og lífsaðstæðum (Lára Björnsdóttir, Halldór S. Guðmundsson, Kristín 

Sigursveinsdóttir og Auður Axelsdóttir, 2011). Mikilvægt er að hafa þessa þætti í huga þegar 

valdeflandi velferðarstefna er mótuð og unnið er að geðrækt almennings. Ef stefnumótandi 

aðilar ætla að vinna að því að efla heilsu og velferð fólks í takt við stefnu WHO á valdeflandi 

hátt þurfa þeir að eiga samtal við almenning. Svo fremi að stefnumótun geðræktar er gerð í 

samvinnu við almenning er talið líklegra að hún nýtist þeim. Þegar hlustað er á viðhorf fólks 

til geðræktar eru því veitt tækifæri til að hafa áhrif á aðstæður í eigin lífi. Þegar einstaklingur 

er í aðstæðum þar sem hann hefur áhrif, eflir það sjálfsmynd hans, sjálfstraust, sjálfsvirðingu, 

bataferli, félagslega stöðu og lífsgæði (Chamberlin, 1997). 

Hér á landi hafa ekki verið gerðar rannsóknir, svo vitað sé, sem kanna reynslu og 

viðhorf fólks til geðræktar, þ.e. hvað fólki finnst um geðrækt, reynslu þess og áhrifaþætti á 

ástundun, m.t.t. einstaklingsins og umhverfisins. Til að hægt sé að þróa og bæta stefnur og 

aðferðir til að efla heilsu og vellíðan fólks í formi geðræktar er mikilvægt að fá innsýn þess á 

stöðu mála. Rannsókn þessi er sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi, þar sem samtal er átt við 

fólk í samfélaginu um geðrækt. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna viðhorf fólks til geðræktar ásamt því að varpa 

ljósi á reynslu þess af geðrækt og hvaða þættir hafa áhrif á ástundun. Leitast er við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

-    Hver eru viðhorf fólks til geðræktar, hver er reynsla þess og hvaða þættir hafa áhrif á 

ástundun? 
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Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði. Til að svara rannsóknarspurningunni er 

gagna aflað með einum rýnihóp og þremur einstaklingsviðtölum þar sem stuðst er við opinn 

og óstaðlaðan viðtalsramma. Leitað er eftir þátttakendum með hentugleikaúrtaki innan 

Háskólans á Akureyri og Háskóla Íslands. Fyrirbæralýsing er höfð að leiðarljósi við 

greiningu gagna og þemu fundin. 

Gildi rannsóknarinnar er að auka skilning á viðhorfum og reynslu fólks til geðræktar. 

Niðurstöður hennar geta gefið vísbendingar sem hægt er að nýta við stefnumótun geðræktar á 

Íslandi eða við mótun verkefna því tengdu.  

    Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að þátttakendur eru fáir og 

viðmælendahópurinn er einsleitur en notast er við hentugleikaúrtak sem getur mögulega haft 

áhrif á val þeirra. Allir þátttakendur eru konur og meirihlutinn í háskólanámi á 

heilbrigðisvísindasviði. Meirihluti þeirra eru búsettir á Akureyri og því eru niðurstöður að 

mestu viðhorf fólks frá því svæði. 

    Meginhugtök rannsóknarinnar eru geðheilsa, heilsuefling og geðrækt og eru þau 

skilgreind á eftirfarandi hátt: 

-    Geðheilsa: Jákvæð andleg og líkamleg líðan, upplifun einstaklings á að geta tekist á 

við lífið, tengst fólki, samfélaginu og umhverfinu (Henderson, 2012; Power, 2010). 

Felur í sér hugsanir, tilfinningar, líðan og gjörðir fólks þegar það tekst á við lífið 

(Héðinn Unnsteinsson, 2011). 

-    Heilsuefling: Aðgerðir sem miða að því að efla heilbrigði fólks með því að hafa áhrif á 

lífsstíl og skapa félagslegar, menningarlegar og efnahagslegar aðstæður og umhverfi 

til að ýta undir hreysti og efla vitund til að viðhalda heilbrigði (Embætti landlæknis, 

e.d.b) 

-    Geðrækt: Miðar að því að efla hæfni, bjargráð og andlega styrkleika ásamt því að 

aðlaga umhverfisaðstæður þannig að þær dragi úr geðröskunum og ýti undir vellíðan 
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og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélög (Kobau o.fl., 2011). Aðgerðir stjórnvalda til 

að skapa lífsskilyrði og umhverfi sem styðja við geðheilsu, gera fólki kleift að hefja 

og viðhalda heilbrigðum lífsháttum (WHO, 2014). 

Uppbygging verkefnisins er á þann hátt að kafli tvö hefst á fræðilegri umfjöllun um 

geðheilsu, fjallað er um hugmyndafræðina sem höfð er að leiðarljósi í verkefninu og snýr að 

heilsu- og valdeflingu. Því næst er fjallað um geðrækt almennt, greint er frá rannsóknum á 

viðhorfum og reynslu fólks til geðræktar og umfjöllun um alþjóðlegar og innlendar 

velferðarstefnur og aðgerðir stjórnvalda. Að endingu er geðrækt á Íslandi gerð skil þar sem 

m.a. er fjallað um geðræktarstarf og geðræktarverkefni. Í þriðja kafla er aðferðafræði 

rannsóknarinnar lýst og m.a. gerð grein fyrir framkvæmd hennar og í fjórða kafla eru kynntar 

helstu niðurstöður. Í fimmta kafla eru niðurstöður skoðaðar í samhengi við rannsóknir og 

fræðilegar heimildir um málefnið og tengdar við rannsóknarspurninguna. Auk þess er fjallað 

um hagnýtt gildi fyrir fagfólk sem kemur að heilsueflingu og settar fram hugmyndir að 

frekari rannsóknum á viðfangsefninu. 
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Kafli II 

Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er fjallað um geðheilsu og rýnt í fræðilegar heimildir um áhrifaþætti 

hennar. Hugmyndafræði heilsueflingar og Líkaninu um valdeflandi heilsueflingu eru gerð 

skil ásamt ítarlegri umfjöllun um geðrækt. Meðal annars er rýnt í fræðilegar greinar og 

rannsóknir á reynslu og viðhorfi fólks til geðræktar, fjallað um alþjóðlega og innlenda 

stefnumótun og geðrækt á Íslandi. Umfjöllunin byggir á heimildum úr rafrænum 

gagnasöfnum, bókum, tímaritum, lögum og reglugerðum og af veraldarvefnum. Helstu 

gagnasöfn sem voru notuð: CINAHL, OTseeker, OTBASE, ProQuest, Cochrane Library, 

Leitir.is og Google Scholar. Eftirfarandi leitarorð voru notuð: Health promotion, mental 

health promotion, mental health, health, wellbeing, empowerment, public, people, believe, 

attitude, perspective, experience, policy, activities, viðhorf, skoðun, reynsla, geðrækt, 

geðheilsa og heilsuefling. 

 

Geðheilsa  

Geðheilsa er mikilvæg á öllum æviskeiðum, frá bernsku og fram á fullorðinsár 

(Héðinn Unnsteinsson, 2011) en hún er talin undirstaða lífsgæða og lífsánægju einstaklinga 

(Elín Ebba Ásmundsdóttir og Sólrún Óladóttir, 2011). Hún endurspeglast í því hvernig 

einstaklingar meta sjálfa sig, í viðhorfum þeirra til lífsins, hvernig þeir bregðast við álagi og 

streitu, ákvarðanatöku þeirra og hvernig þeir takast á við daglegar áskoranir. Góð geðheilsa er 

þegar einstaklingur er sáttur við sjálfan sig og umhverfi sitt, upplifir jafnvægi, öryggi, ánægju 

í lífi og starfi og hefur getu til að aðlagast breytilegum aðstæðum (Embætti landlæknis, 

2009). Geðheilsa er ekki aðeins mikilvæg hverjum manni heldur skiptir hún einnig miklu 

máli fyrir samfélagið (Elín Ebba Ásmundsdóttir og Sólrún Óladóttir, 2011). Hún er mikilvæg 

fyrir farsæld samfélaga, samstöðu fólks, félagslegt réttlæti og lífsgæði (Jones, 2013; Sigrún 
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Daníelsdóttir, 2015). Geðheilsu má skipta í þrjá meginflokka. Í fyrsta lagi geðheilsu allra íbúa 

landsins þar sem þjóðarhagur liggur í því að efla og varðveita hana með geðrækt, 

stefnumótun og samfélagslegum aðgerðum. Í öðru lagi hjá ört stækkandi hópi með greinda 

geðröskun og í þriðja lagi þeirra sem búa við geðfötlun, þ.e. með örorku af völdum 

geðraskana (Héðinn Unnsteinsson, 2011). 

Fyrri hluti ævinnar er talinn mikilvægur mótunartími fyrir geðheilsu fólks. Talið er að 

jákvæð áhrif á þessu tímabili leggi grunn að góðri geðheilsu en neikvæð áhrif og reynsla geti 

haft skaðleg áhrif. Jafnframt ef geðheilsuvandi kemur fram gerist það yfirleitt snemma á 

ævinni. Ætla má að um helmingur allra geðraskana sé þegar kominn fram við 15 ára aldur og 

75% allra tilfella sé komin fram fyrir 25 ára aldur (Jones, 2013; Sigrún Daníelsdóttir, 2015). Í 

Evrópu eru geðraskanir annar algengasti heilbrigðisvandinn, næst á eftir hjarta- og 

æðasjúkdómum og ætla má að hlutfall þeirra aukist þar sem fleiri einstaklingar ná hærri aldri 

nú en áður. Fólki er mishætt við geðröskun og eru ýmsir áhrifaþættir sem geta leitt til eða 

viðhaldið þeim. Þættir sem taldir eru hafa áhrif er umhverfisaðstæður eins og lakar 

uppeldisaðstæður, ofbeldi, fátækt, álag í námi eða starfi og fjárhagsáhyggur. Einnig 

samfélagslegar aðstæður eins og viðhorf til geðraskana (Héðinn Unnsteinsson, 2011). Aðrir 

áhrifaþættir eru líffræðilegir þættir eins og efnaskipti, gen og afleiðingar höfuðáverka og að 

auki sálfræðilegir þættir eins og missir og einmanaleiki (Blair o.fl., 2008).  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á skoðun almennings um eflingu geðheilsu. Gerð 

var viðhorfskönnun með litlu úrtaki til geðheilsu og fyrirbyggjandi aðgerða við geðröskunum 

í Þýskalandi. Þar taldi 75% þátttakenda að hægt væri að koma í veg fyrir geðraskanir. 

Fyrirbyggjandi bjargráð sem 80% þátttakenda töldu vera gagnlegust voru að mynda stöðug 

vinasambönd, ástundun ánægjulegra tómstunda, fjölskyldustuðningur, jákvæðar hugsanir, 

traustur vinur, stunda iðju sem stuðlar að auknu sjálfstrausti og gefur tilgang, nægur svefn, 

slökun, stunda líkamsrækt, hlusta á tónlist og forðast fíkniefni (Jorm, 2012). Í rannsókn Kings 
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Fund frá árinu 2004 (vitnað til Green og Tones, 2010) sem kannaði viðhorf almennings á 

ábyrgð einstaklings gagnvart eigin heilsu m.t.t. heilbrigðisstefnu ríkisins í Englandi kom fram 

að  meirihluti þátttakenda (89%) var sammála um að einstaklingar bæru ábyrgð á eigin heilsu. 

Aftur á móti töldu um 60% að það að draga úr fátækt væri áhrifaríkasta forvörnin gegn 

sjúkdómum. Meira en 40% þátttakenda voru sammála þeirri yfirlýsingu að það væru of 

margir utanaðkomandi þættir sem hefðu áhrif til að einstaklingar bæru einir ábyrgð á heilsu. 

Þegar spurt var um hvaða leiðir ætti að fara til að koma í veg fyrir sjúkdóma höfðu 

eftirfarandi hugmyndir mesta vægið: að fræða almenning, hvetja atvinnurekendur til að efla 

heilsu á vinnustað, koma í veg fyrir hegðun sem stofnar heilsu annarra í hættu og hvetja fólk 

til að leggja ekki eigin heilsu í hættu. 

Góð geðheilsa er talin grunnur þess að fólk lifi innihaldsríku lífi og undirstaða 

lífsgæða og að margt sé hægt að gera af sjálfsdáðum til að viðhalda og efla eigin geðheilsu. 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006). Lítið er vitað hvað almenningur gerir til að fyrirbyggja 

myndun geðraskana sem er ólíkt því þegar kemur að líkamlegum sjúkdómum (Jorm, 2012). 

Almennt er talið gagnast einstaklingum vel að fá vitneskju um hvernig bregðast eigi við og 

koma í veg fyrir líkamlega sjúkdóma. Því má áætla að það sama eigi við um andlega 

sjúkdóma. Beina þarf athyglinni að því að nota geðrækt í forvarnarstarfi gegn geðröskunum 

(Henderson, 2012). Geðrækt á að sjálfsögðu bæði við um einstaklinga sem eru án geðraskana 

og þá sem eiga við slíka röskun að stríða þar sem hún bæði dregur úr henni, heldur henni í 

skefjum og viðheldur góðri geðheilsu (Félagsmálaráðuneytið, 2006). Með ástundun 

geðræktar og þar með að byggja upp og viðhalda geðheilsu nýtur fólk lífsins betur ásamt því 

að hún bætir skapið, eykur seiglu og heildaránægju í lífi þess (Sharma og Kumar, 2015). 

Embætti landlæknis (2013) bendir á mikilvægi góðrar geðheilsu með slagorði sínu ,,Það er 

engin heilsa án geðheilsu.’’  
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Hugmyndafræði heilsueflingar 

Heilsuefling (e. health promotion) er aðgerð sem miðar að því að efla heilbrigði fólks. 

Hún hefur áhrif á lífsstíl og skapar félagslegar, menningarlegar og efnahagslegar aðstæður og 

umhverfi til að auka hreysti og efla vitund einstaklings til að viðhalda heilbrigði (Embætti 

landlæknis, e.d.b). Hugmyndafræði heilsueflingar hefur þróast mikið í gegnum tíðina en 

upphaflega var hugtakið notað yfir allar athafnir sem stuðluðu að eflingu heilsu. Síðar var 

farið að horfa meira til beinna og óbeinna áhrifa frá umhverfinu á hegðun og heilsu fólks. Í 

framhaldinu kom fram hugmyndin að fara upp með straumnum, þ.e. að finna orsök vandans 

og leysa hann og fyrirbyggja þannig heilsubresti. Heilsuefling snerist þá meira um hvernig 

hægt væri að gera heilbrigða kostinn auðveldari. Þessar breytingar höfðu í för með sér 

aðgerðir til að takast á við umhverfis- og samfélagsleg áhrif á heilsu með opinberum 

heilbrigðisstefnum. Í dag er hugtakið heilsuefling einskonar regnhlífarhugtak sem felur í sér 

ýmsar aðgerðir til að efla heilsu almennings. Aðgerðir sem miða að því að hvetja einstaklinga 

og samfélög til að taka ábyrgð á eigin heilsu og annarra. Jafnframt að þróa umhverfi sem 

styður við og eflir heilsu með heilbrigðisstefnum stjórnvalda. Þannig má áætla að ábyrgð 

heilsu liggi ekki einungis hjá einstaklingnum sjálfum heldur einnig hjá m.a. stjórnvöldum og 

hópum innan samfélagsins (Green og Tones, 2010). 

Líkanið um valdeflandi heilsueflingu. Líkanið um valdeflandi heilsueflingu (e. An 

empowerment model of health promotion) sem sjá má á mynd 1, gengur út á samspil fræðslu 

til almennings og stefnumótun ríkisins í tengslum við heilsu. Styrkur fræðslunnar er sá að 

ábyrgð almennings á eigin heilsu er aukin með valdeflingu sem í framhaldi getur haft áhrif á 

stefnumótun stjórnvalda. Megintilgangur þessa líkans er að almenningur hafi rödd til að tjá 

skoðanir sínar á hvað honum finnst vera heilsa og vellíðan og geti þannig haft áhrif á 

stefnumótun stjórnvalda (Green og Tones, 2010).        
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Mynd 1. Líkanið um valdeflandi heilsueflingu (Green og Tones, 2010). 

 

Til að móta stefnu til eflingar geðheilsu þarf að vita hvaða vitneskju og skoðanir 

markhópurinn býr yfir. Líkanið hefur þó hlotið gagnrýni út á hugtakið valdeflingu en skortur 

er talin vera á skýrleika hugtaksins í notkun og framsetningu og þeirri hugmyndafræði sem 

liggur að baki. Einnig hefur gagnrýnin beinst að því að erfitt sé að framkvæma þær aðgerðir 

sem hugmyndafræðin felur í sér (Green og Tones, 2010). 

Valdefling (e. empowerment) er hugmyndafræði sem felur m.a. í sér að fólki er fært 

vald til að taka ákvarðanir um eigin heilsu. Í valdeflingu er talið að einstaklingar eigi erfitt 

með að öðlast sjálfstæði ef þeim er ekki veitt tækifæri til að taka mikilvægar ákvarðanir um 

eigið líf. Í ákveðnum vinnuferlum fagfólks er ekki gert ráð fyrir því að almenningur búi yfir 

nægilegri þekkingu til að taka rökréttar ákvarðanir og þess vegna ófær um að taka „réttar 

ákvarðanir“. Því séu ýmiskonar úrræði byggð á forræðishyggju sem takmarkar þar að 

leiðandi fjölda eða gæði ákvarðana sem almenningur má taka. Mikilvægt þykir að fólk hafi 



 11 

aðgang að upplýsingum og úrræðum því vænlegast er þegar nægar upplýsingar eru fyrir 

hendi við ákvarðanatöku. Talið er að séu nægar upplýsingar til staðar geti fólk vegið og metið 

mögulegar afleiðingar af mismunandi valkostum. Valdefling snýst þar að auki um að efla 

ákveðni. Talið er að fólk sem getur tjáð óskir sínar skilmerkilega og staðið með sjálfu sér geti 

haft áhrif á að fá vilja sínum framgengt. Einnig þykir skipta máli að vekja væntingar hjá fólki 

um að það geti haft áhrif. Von er talin ómissandi liður í valdeflingu því án vonar gæti fólki 

fundist tilgangslaust að sýna viðleitni. Að sama skapi þykir mikilvægt að fólk skilji að það 

hefur réttindi því þá skynji það aukin innri styrk og meira sjálfstraust. Valdefling er sögð vera 

undanfari framkvæmda og ekki eingöngu talin einstaklingsbundin breyting, heldur hafa áhrif 

á heildina. Hún hefur áhrif á breytingar í eigin lífi fólks og í samfélagi þeirra. Þegar 

einstaklingi er fært vald eykur það sjálfstraust hans auk þess að leiða af sér frekari og 

áhrifameiri breytingar (Chamberlin, 1997). Tvennskonar aðgerðarstefnur eru innan Líkansins 

um valdeflandi heilsueflingu. Annars vegar áhrif hagsmunaaðila og hins vegar áhrif 

almennings á stefnumótun. Þegar hagsmunaaðilar eru áhrifavaldar í stefnumótun stjórnvalda 

eru þeir málsvarar þeirra valdaminni. Hagsmunaaðilar geta t.d. verið fjölmiðlar eða 

heilbrigðisstarfsmenn en þar er hættan á að mismunandi sjónarmið skarist og gera þurfi 

málamiðlun til að mæta þeim. Markmið fjölmiðla er að skemmta og auglýsa ýmsan varning 

til að ná gróða á meðan markmið heilbrigðisstarfsmanna er að efla heilsu almennings og 

draga úr auglýsingum sem hafa slæm áhrif á heilsu. Talið er árangursríkara þegar 

almenningur er áhrifavaldur stefnumótunar. Þá er lýðræði til staðar sem getur myndað 

nægilegan þrýsting frá almenningi til að hafa áhrif á þá sem taka ákvarðanir í landinu. 

Mikilvægt er að viðhalda og bæta við kunnáttu bæði almennings og fagmanna með því að 

vekja m.a. athygli á hlutverki stjórnvalda í heilsueflingu. Hlutverk heilsueflingar með fræðslu 

felst ekki einungis í að upplýsa fólk heldur einnig að valdefla og veita stuðning. Líkt og áður 

hefur komið fram eru upplýstir einstaklingar taldir líklegri til að taka áhrifaríkar ákvarðanir í 
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tengslum við heilsu, til dæmis með betri lífsstíl sem forvörn gegn ýmsum sjúkdómum eða 

með því að taka þátt í athöfnum samfélagsins til að efla heilsu annarra. Þess vegna er 

mikilvægt að stjórnvöld og hópar í samfélaginu vinni saman til að breytingar geti átt sér stað 

og fólk fái nægilegan stuðning til að notfæra sér þær aðferðir sem því er veitt til 

heilsueflingar (Laverack, 2004). Heildarsýn á málefninu er mikilvæg og að tekið sé tillit til 

viðhorfa almennings (Green og Tones, 2010). Hugmyndafræðin á vel við í þessu verkefni þar 

sem ætlunin er að kanna viðhorf og reynslu fólks til geðræktar og þar með að stíga fyrsta 

skrefið að samtölum við fólk í samfélaginu um geðrækt. Auk þess að fræða það um aukna 

ábyrgð og valdeflingu þeirra varðandi andlega velferð. 

 

Geðrækt  

Geðrækt er andleg heilsuefling og einn hluti heilsueflingar (Kobau, o.fl. 2011; WHO, 

2014). Hún miðar í fyrsta lagi að því að efla geðheilsu. Í öðru lagi að forvörnum gegn 

geðröskunum, t.d. fyrsta stigs forvörn þar sem komið er í veg fyrir sjúkdóma, annars stigs 

forvörn þar sem snemmbær íhlutun er notuð til að fækka ótímabærum veikindum eða þriðja 

stigs forvörn þar sem endurteknum sjúkdómstilfellum er fækkað og/eða til að ná aftur fyrri 

heilsu. Í þriðja lagi miðar hún að samblöndu af eflingu geðheilsu og forvörnum (Tilford, 

2006a; WHO, 2014). Geðrækt getur verið á þrjá mismunandi vegu, þ.e. stjórnsýslu-, 

samfélags- og einstaklingsgrundvelli sem hafa áhrif hvor á annan. Á stjórnsýslugrundvelli 

spila stjórnvöld mikilvægt hlutverk t.d. með því að setja geðrækt í velferðarstefnu landsins. 

Nánar verður fjallað um það í kaflanum um stefnumótun í geðrækt. Geðrækt á 

samfélagslegum grundvelli getur verið með íhlutunum sem hafa það að markmiði að auka 

félagslegan stuðning, draga úr einangrun, með eineltisáætlunum í skólum, sjálfshjálparhópum 

o.fl. (Blair o.fl., 2008; Rowling 2006). Geðrækt á einstaklingsgrundvelli getur verið í formi 

þess að auka tilfinningalegt úthald svo sem að auka sjálfstraust, lífshæfni, kenna bjargráð, 
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samskiptahæfni, veita foreldrafræðslu ásamt fleiru (Blair o.fl., 2008; Cattan og Tilford, 

2006). 

Geðrækt felst í aðgerðum til að skapa lífsskilyrði og umhverfi sem styðja við 

geðheilsu fólks og gerir þeim kleift að hefja og viðhalda heilbrigðum lifnaðarháttum 

(Fledderus o.fl., 2010). Hér er það samspil einstaklings og umhverfisaðstæðna sem hafa bein 

áhrif á möguleika hans til að rækta eigin geðheilsu. Líkanið um valdeflandi heilsueflingar á 

vel við í tengslum við geðrækt þar sem samspil umhverfis og vitneskju einstaklings hefur 

áhrif á ástundun hennar. Geðrækt þarf að byggja á rannsóknum og gagnreyndu starfi. 

Samkvæmt Embætti landlæknis (2012b) er áhersla lögð á heilbrigði og áhrifaþætti þess með 

þverfaglegum, almennum og sértækum aðgerðum sem byggja á gagnreyndri þekkingu. WHO 

(2014) telur mikilvægt að heilbrigðisstefnur stjórnvalda skapi viðeigandi umhverfisaðstæður 

til að efla geðheilsu fólks. Taka þurfi tillit til áhrifaþátta og þarfa fyrir geðrækt, þ.e. hvað þarf 

að efla og hvaða áhrifaþætti þurfi að taka á. Mikilvægt er að kanna hvaða viðhorf og reynslu 

markhópurinn býr yfir til að ákvarða hvaða formi geðræktin þarf að vera í. Hvort sem hún er 

á stjórnsýslu-, samfélagslegu- eða einstaklingsgrundvelli í formi eflingar geðheilsu eða 

forvarna og þá á hvaða stigi (Green og Tones, 2010).  

Viðhorf fólks til geðræktar. Flestar rannsóknir sem snúa að geðheilbrigði fjalla að 

mestu um þætti sem auka eða draga úr líkum á geðröskun. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á 

gildum og viðhorfi fólks til geðræktar með það að markmiði að efla geðheilsu (Tilford, 

2006b). Í grein Kenyon og Gordon (2009) er fjallað um mikilvægi þess að hafa almenning 

með í ráðum til að auka samfélagslega ábyrgð varðandi velferð almennings með 

heilsueflingu. Til að ávinningur heilsueflingar verði langvinnur þarf að valdefla og fræða 

samfélagsþegna svo þeir séu hæfir til að taka upplýstar og þýðingamiklar ákvarðanir. Það 

gefur til kynna að mikilvægt sé að kanna viðhorf og skoðanir fólks til heilsueflingar og þar 

með geðræktar og hafa það með í ráðum varðandi stefnumótun. 
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Eins og áður hefur verið nefnt er velferð mikilvægur þáttur í heilsu. Þetta margþætta 

hugtak er nú rannsakað á mismunandi vísindasviðum, m.a. í lýðheilsu og geðheilsu. Fjallað er 

um að til að byggja upp persónulega velferð verði að vera til staðar skilningur á hvað velferð 

er og kanna þurfi hvaða þættir felast í henni. Einnig hvernig fólk stjórnar og viðheldur velferð 

sinni og hvað hefur áhrif á hana. Í rannsókn sem gerð var í Finnlandi árið 2012 var m.a. leitað 

eftir viðhorfi almennings varðandi hugtakið velferð en markmið rannsakenda var að útbúa 

líkan með upplýsingum um hugtakið og þætti því tengdu. Fjórir rýnihópar voru notaðir með 

alls 24 þátttakendum á mismunandi aldri og með ólíkan bakgrunn. Kannað var hvaða skilning 

fólk leggur í hugtakið um persónulega velferð, þætti sem eru taldir tengjast henni og geta haft 

áhrif á hana. Þar kom í ljós að viðhorf fólks varðandi persónulega velferð samanstóð af fimm 

innri þáttum og tveimur ytri þáttum. Innri þættirnir voru lífsstíll, tilfinningaleg og andleg 

vellíðan, störf, heilbrigðiskerfið og lífeðlislegir þættir. Ytri þættirnir voru félagsleg tengsl og 

umhverfi. Fólk taldi að huga þyrfti að athöfnum, hegðun, vali og áhættuþáttum sem tengdust 

lífsstíl viðkomandi. Í tilfinningalegri og andlegri vellíðan taldi fólk að huga þyrfti að 

sjálfsmynd, vellíðan, tilfinningum, skynjun ásamt skoðunum einstaklingsins og þeim gildum 

sem hafa áhrif á val hans og hegðun. Þarna séu þættir sem lýsi því hvað er að gerast í huga 

viðkomandi, hvernig hann muni bregðast við mismunandi aðstæðum og hvernig hann geti 

tekist á við þá andlega. Varðandi störf taldi fólk að huga þyrfti að því hvort viðkomandi væri 

að vinna, læra, væri atvinnulaus eða á eftirlaunum. Þarna séu þættir sem snúa að því hvað 

fólki finnst, t.d. þakklæti, ávinningur, jafnrétti, virkni, þýðing, hvatning, frammistaða, ábyrgð, 

virðing og réttindi. Einnig komu fram hugtök eins og menntun, tekjur, starfsöryggi, félagsleg 

samskipti, orlof, vinnuálag, vinnufærni og fleira. Í lífeðlisfræðilega þættinum taldi fólk að 

huga þyrfti að þáttum sem tengjast heilsu og vellíðan, t.d. heilsuástandi, fötlun, virkni og 

erfðum. Hvað varðar þætti í heilbrigðiskerfinu voru það m.a. heilbrigðisstarfsfólk, sjúkragögn 

og þjónusta en þessi þættir hafa að gera með skipulagningu heilbrigðiskerfisins og þá 
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umönnun sem fólki er veitt. Varðandi ytri þættina, þá fannst fólki mikilvægt að huga að 

öllum félagslegum tengslum sem hafa áhrif eins og fjölskyldu, ættingjum og vinum. Fólk 

taldi að flestir ytri þættir sem hefðu áhrif á líf fólks og persónulega velferð væru í 

umhverfinu, í samfélaginu, menningunni, viðhorfum eða fjölmiðlum (Seppälä, Nykänen og 

Ruotsalainen, 2012). Í Skotlandi voru gerðar tvær rannsóknir sem könnuðu viðhorf 

almennings til geðheilsu, velferðar og geðraskana hjá einstaklingum 16 ára og eldri. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar bentu til að góð samskipti við fjölskyldu og vini, góð 

fjárhagsleg staða, líkamsrækt, áhugamál, tómstundir í frítíma og gott félagslíf geti haft 

jákvæð áhrif á geðheilsuna. En á móti hafði slæm fjárhagsleg staða og líkamlegir sjúkdómar 

neikvæð áhrif (Cattan og Tilford, 2006). Árið 2012 var gerð rannsókn á Írlandi þar sem 

kannaður var árangur út frá sjónarhorni þátttakenda af geðræktarprógrammi sem hannað 

hafði verið fyrir karlmenn. Prógrammið stóð yfir í 10 vikur, tvisvar sinnum í viku í 55 

mínútur í senn. Skilyrði fyrir þátttöku var að vera á aldrinum 18-40 ára, stunda hreyfingu í 

mesta lagi einu sinni í viku og jafnframt að vera ekki í neinni meðferð við geðrænum 

veikindum. Prógrammið samanstóð af upphitun, æfingum, fótboltaiðkun, slökun eftir leik og 

stuttum umræðum. Í umræðunum var m.a. fjallað um markmiðsetningu, slökunar- og 

streitustjórnun, lausnarleit, teymisvinnu, skilgreiningu á jákvæðum styrkleikum, seiglu, að 

forðast skaðlegar aðstæður, sjálfshegðun og samskipti. Alls tóku 38 karlmenn þátt í 

prógramminu og voru 15 karlmenn, á aldrinum 23-35 ára, sem luku prógramminu fengnir til 

að taka þátt í rýnihóp (9) og viðtölum (6). Niðurstöður bentu til að íþróttir eða eins og í þessu 

tilviki fótbolti væri áhrifarík leið til að fá karlmenn til að taka þátt í geðræktarprógrammi. 

Ávinningur af prógramminu var talinn vera aukin kunnátta og þekking, aukinn félagslegur 

stuðningur og jákvæð áhrif á breytingar í daglegri hegðun. Jafnframt að slíkt prógramm væri 

áhrifarík leið til að ná tökum á erfiðleikum í daglegu lífi, stuðla að aukinni hæfni ásamt því að 

hafa áhrif á og auðvelda gagnvirka þátttöku hjá karlmönnum. Þátttakendum fannst þeir eiga 
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auðveldara með að opna sig og deila persónulegri reynslu með öðrum. Þeim fannst þeir vera 

metnir og virtir af þjálfaranum þar sem hann hefði tekið tillit til mikilvægis hvers og eins og 

gefið sér tíma til að kynnast þeim í stað þess að mæta, þjálfa og fara síðan. Auk þess upplifðu 

þátttakendur aukið sjálfstraust varðandi færni sína í íþróttinni, þeim fannst að með betri 

skipulagningu og að gefa sér tíma til að taka þátt í æfingunum hefði sjálfsánægja þeirra og 

leikni aukist. Þeir fannst prógrammið vera öðruvísi þar sem ekki var einungis spilaður fótbolti 

heldur einnig fjallað um og kenndir aðrir þættir. Þeim fannst karlmennsku þeirra ekki ógnað 

þar sem ekki eru fordómar gagnvart því að karlmenn spili fótbolta og því ekkert athugavert 

við þátttöku í slíku geðræktarprógrammi. Annað mál hefði hins vegar verið ef enginn fótbolti 

hefði verið. Mörgum fannst þeir hafa lært um mikilvægi þess að huga að sjálfum sér og 

framkvæma athafnir sem veita ánægju og draga úr stressi. Annað sem kom fram hjá 

þátttakendum var að ávinningur af ástundun reglulegra athafna væri félagsskapur og vinátta 

og að tala um hlutina hefði jákvæð áhrif, m.a. að heyra hvað aðrir gera í ákveðnum aðstæðum 

(McArdle, McGale og Gaffney, 2012). 

Reynsla fólks af geðrækt. Þegar horft er til reynslu ungs fólks á aldrinum 18-24 ára, 

hafa rannsóknir sýnt fram á þrjá lykilþætti í tengslum við leiðir og aðgerðir sem virka vel og 

eru mikilvægar fyrir góða geðheilsu. Þeir eru að vera elskaður og tengdur fjölskyldu sinni, að 

vera tengdur jafnöldrum og að passa inn í skólanum og hafa góðan kennara (Rowling, 2006). 

Í Ástralíu var gerð könnun á viðhorfi til þess hvernig hægt væri að koma í veg fyrir 

geðröskun. Könnunin var annars vegar gerð í gegnum síma þar sem rætt var við 3746 

einstaklinga á aldrinum 12-25 ára og til að fá samanburð var hún send í pósti til 591 

geðlækna, 736 sálfræðinga og 522 geðhjúkrunarfræðinga. Niðurstöður leiddu í ljós að báðir 

hóparnir trúðu því að hægt væri að draga úr líkum eða koma í veg fyrir geðraskanir með 

bjargráðum á borð við líkamsrækt, samskipti við fjölskyldu og vini, forðast vímuefnaneyslu 

og að gefa sér tíma til að slaka á. Ályktun er dregin um að þessar niðurstöður sem byggðar 
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eru á viðhorfum fólks væri mögulega hægt að nýta í þróun á heilsueflingu og þar með 

geðrækt (Jorm, Morgan og Wright, 2010). Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á svipaðar 

niðurstöður og rannsóknin í Ástralíu. Hansson, Hillerås og Forsell (2005) skoðuðu í rannsókn 

sinni í Svíþjóð hvaða aðferðir fólk notar til að viðhalda eða efla eigin geðheilsu. Auk þess var 

rannsakað hvort einhver tengsl væru á milli sjálfshjálparaðgerða fólks og góðrar geðheilsu. 

Þátttakendur voru á aldrinum 20-64 ára, allir með sænskan ríkisborgararétt og bjuggu í 

Stokkhólm í Svíþjóð. Niðurstöður byggðust á svörum 871 þátttakanda þar sem hvert viðtal 

endaði með eftirfarandi spurningu: hvaða sjálfsbjargaraðgerð notar þú til að viðhalda og efla 

geðheilsu þína? Geðheilsa þátttakenda var metin með spurningalistanum Well-Being index 

sem felur í sér tíu atriði er snúa að líðan fólks síðustu sjö daga. Niðurstöður sýndu fram á tíu 

sjálfshjálparaðgerðir sem fólk notaði til að viðhalda og efla eigin geðheilsu. Þessar aðgerðir 

voru eftirfarandi: líkamleg hreyfing (ganga, hlaupa, hjóla o.fl.), viðhalda líkamlegri heilsu 

(með heilbrigðu mataræði, nægum svefni, reykleysi o.fl.), þátttaka í ánægjulegum athöfnum 

(lesa, hlusta á tónlist, veiða o.fl.), afslöppun (útivera, njóta náttúrunnar, vera einn og hugsa, 

gera ekki neitt o.fl.). Einnig að skipuleggja sig/setja sér mörk (takast á við vandamál, 

skipuleggja vikuna o.fl.), hafa félagslegan stuðning (vera með fjölskyldu og vinum og 

viðhalda samböndum), ræða við fagmann (sem dæmi sálfræðing eða prest), hugsa jákvætt 

(ekki hafa áhyggjur, þetta reddast á endanum og njóta lífsins) og vinna (við það sem 

viðkomandi finnst mikilvægt og hafa starfsframa). Auk þátta eins og að verða ástfanginn, 

eiga peninga og að vera ríkur. Algengasta svarið var líkamleg hreyfing en félagslegur 

stuðningur, þátttaka í ánægjulegum athöfnum og afslöppun komu næst á eftir. Að ræða við 

fagmann og stunda atvinnu voru sjaldgæfustu svörin. Niðurstöður gáfu vísbendingar um að 

líkamleg hreyfing, félagslegur stuðningur, afslöppun og góð líkamleg heilsa væru þættir sem 

gætu haft jákvæð áhrif á geðheilsu fólks. Að auki var talið að þessar aðgerðir gætu dregið úr 
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líkum á geðröskunum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru tengsl talin líkleg á 

milli sjálfshjálparaðgerða fólks og góðrar geðheilsu. 

Ýmsar athafnir eru taldar hafa góð áhrif á geðheilsu fólks. Rannsóknir hafa sýnt að 

þýðingarmikil þátttaka einstaklings í athöfn sem honum er mikilvæg er nauðsynleg fyrir 

heilsu, vellíðan og lífsánægju (Armstrong og Manion, 2013; Riley, Corkhill og Morris, 

2013). Garðvinna sem geðrækt er talin leiða af sér góðan ávinning á vettvangi tilfinninga og 

félagslegra samskipta. Hún er talin geta aukið líkamlega getu og ýtt undir andlega vellíðan 

ásamt því að draga úr einkennum þunglyndis og kvíða (Clatworthy, Hinds og Camic, 2013). 

Þátttaka í skapandi list og handverki er talin hafa jákvæð áhrif og efla áhugahvöt og 

sjálfstraust, auka lífsgæði og þroska einstaklinga ásamt því að gefa þeim tilgang og auka 

vellíðan. Í rannsókn sem gerð var árið 2013 kom fram að athöfnin að prjóna hafði góð áhrif á 

andlega líðan fólks. Rannsóknin fór fram í gegnum prjónasíðu á internetinu þar sem 

einstaklingar svöruðu spurningalista sem hannaður hafði verið fyrir verkefnið. Alls bárust 

3545 svör frá prjónurum alls staðar að úr heiminum. Með því að prjóna náðu þátttakendur að 

slaka á og losa um streitu. Það skapaði tækifæri fyrir fólk að gefa eitthvað af sér til annarra og 

ýtti undir félagsleg samskipti. Sumir notuðu prjónaskap sem bjargráð til að takast á við 

streitumikla atburði svo sem veikindi fjölskyldumeðlima, sem og tilfinningar og erfiðleika 

(Riley o.fl., 2013). Núvitund (e. mindfulness) er aðferð sem talin er hafa góð áhrif á geðheilsu 

fólks. Hún felur í sér að fólk staldri við í núinu, nái að loka á streituvalda og daglegt amstur 

og njóti líðandi stundar. Talið er að með því að stunda núvitund sé m.a. hægt að draga úr 

streitu, auka athygli og vitræna starfsemi. Ástundun jóga og hugleiðslu er talin geta 

auðveldað fólki að dvelja í núinu og geta leitt af sér betri heilsu, bæði andlega og líkamlega. 

Einnig er talið að þessar athafnir dragi úr líkum og einkennum geðrænna vandkvæða svo sem 

kvíða og þunglyndi og geti virkað sem bjargráð til að takast á við reiði og ágreining (Robins, 

Kiken, Holt og McCain, 2014). Framangreindar athafnir eru aðeins dæmi um athafnir sem 
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hafa verið rannsakaðar. Talið er að þegar fólk getur ekki tekið þátt í þeim athöfnum og haft 

þær venjur sem því eru mikilvægt, hvort sem það er vegna umhverfisaðstæðna eða annars, 

geti það valdið upplifun á missi og vanlíðan og haft neikvæð áhrif á andlega líðan 

(Kielhofner, 2008). Samkvæmt Blair o.fl. (2008) er einstaklingur iðjuvera og þátttaka í iðju 

sem skiptir hann máli hefur jákvæð áhrif á heilsu. Af þessu má því telja að geðrækt sé í raun 

og veru einstaklingsbundin þar sem það fer eftir hverjum og einum hvaða athafnir eru þeim 

mikilvægar, hvaða þýðingu þær hafa fyrir hann og hvernig þær hafa áhrif á vellíðan. 

Framhaldsskólar á Íslandi starfa eftir nálguninni heilsueflandi skóli sem felst í því að 

vinna með skólaumhverfið í heild í því skyni að stuðla að sem bestri líðan og heilsu nemenda 

og starfsfólks. Viðhorf nemenda voru könnuð gagnvart geðræktaráfanga þar sem kenndar 

voru leiðir og aðgerðir til að efla eigin geðheilsu og vellíðan en slíkur áfangi er einn þáttur af 

nálgun heilsueflingar. Þeir nemendur sem tóku þátt í könnuninni og höfðu lokið 

geðræktaráfanganum töldu sig hafa haft ýmiskonar gagn af áfanganum. Ítrekað var nefnt gildi 

þess að geta sett sér markmið, lært að hafa stjórn á og þekkja hugsanir sínar og tilfinningar 

ásamt því að þeir kunnu vel að meta bæði slökunar- og núvitundaræfingar (Sigrún 

Daníelsdóttir, 2015). 

Geðrækt og stefnumótun stjórnvalda. Stjórnvöld víða um heim hafa gert sér grein 

fyrir mikilvægi þess að fólk rækti geðheilsu sína ekki síður en líkamlega heilsu 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006; WHO, 2005). Núverandi geðheilbrigðisstefnur í heiminum 

miða flestar að því að bæta sálfélagslega heilsu með því að takast á við áhrifaþætti 

geðheilbrigðis á ýmsum opinberum sviðum (Wahlbeck, 2015). 

Alþjóðleg stefnumótun. Árið 2012 samþykkti Evrópuskrifstofa WHO, 

heilbrigðisstefnu til ársins 2020 (Health 2020). Stefnan er byggð á gildum stofnskrár WHO 

þar sem litið er á það sem grundvallarréttindi hverrar manneskju að búa við sem besta heilsu. 

Gildin eru m.a. sanngirni, sjálfbærni, gæði, gagnsæi, ábyrgð, jafnrétti kynjanna, reisn og 
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réttur til að taka þátt í ákvarðanatöku (Velferðarráðuneytið, 2012). WHO hefur í kjölfarið sett 

fram sérstaka stefnumótun er varðar geðrækt fyrir árin 2013-2020. Markmiðin fyrir 21. öldina 

eru að efla geðheilsu, koma í veg fyrir sjúkdóma, efla endurhæfingu, efla og auka 

mannréttindi og draga úr dánartíðni auk tíðni fötlunar vegna geðraskana. Framtíðarsýn þeirra 

er heimur þar sem geðheilsa er metin, ræktuð og vernduð, að unnið sé að forvörnum gegn 

geðröskunum og að einstaklingar sem greinast með geðröskun hafi full mannréttindi. Enn 

fremur að einstaklingar með geðröskun hafi aðgang að hágæða heilbrigðis- og félagsþjónustu 

sem ýti undir bata og viðhaldi þátttöku þeirra í samfélaginu m.a. á vinnumarkaði og séu lausir 

við stimplun og misrétti. Aðgerðaráætlunin snýr að því að efla áhrifaríka stjórnun er varðar 

málefni geðheilsu, veita ábyrgðarfulla alhliða geðheilbrigðis- og félagsþjónustu á 

samfélagslegum vettvangi og koma í framkvæmd stefnumótun um geðrækt og forvörnum 

gegn geðröskunum. Auk þess að efla upplýsingakerfi, rannsóknir og sannanir tengdar 

geðheilsu. WHO tekur fram að engin aðgerðaráætlun henti öllum löndum þar sem þau eru á 

mismunandi stigum í þróun og aðkomu á sviði geðheilsu (WHO, 2013). 

Stefnumótun á Íslandi.  Í 1. gr. laga um heilbrigðisþjónustu á Íslandi segir m.a.: „að 

allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að 

veita til verndar andlegri, líkamlegri og félagslegri heilbrigði“ (Lög um heilbrigðisþjónustu. 

nr. 40/2007). Þann 15. janúar 2014 var þingsályktun nr. 8/143 um mótun geðheilbrigðisstefnu 

og aðgerðaráætlunar samþykkt á Alþingi. Þá var heilbrigðisráðherra, í samvinnu við félags- 

og húsnæðismálaráðherra falið að móta stefnuna ásamt aðgerðaráætlun til fjögurra ára. Í 

stefnunni mun koma fram greining á núverandi geðheilbrigðisþjónustu og þjónustuþörf og 

enn fremur hvernig hægt er að mæta henni ásamt stefnumótun til framtíðar í 

geðheilbrigðismálum fyrir alla landsmenn. Ályktað er að geðheilbrigðisstefnan verði lögð 

fram á vorþingi 2015 (Þingskjal nr.8/143-2014). 
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Ísland hefur skuldbundið sig til þess að innleiða reglugerðir Evrópusambandsins og 

fylgja stefnu WHO á sviði heilbrigðis- og velferðarmála. Í drögum að heilbrigðisáætlun til 

ársins 2020 má lesa um framtíðarsýn íslenskra stjórnvalda í heilbrigðismálum, ásamt 

markmiðum og aðgerðum þeirra til að stuðla að auknu heilbrigði þjóðarinnar. Framtíðarsýnin 

er að íbúar landsins búi við jöfnuð, heilbrigði og vellíðan. Hvað varðar markmið í málefnum 

geðheilsu, þá er stefnt að góðri geðheilsu landsmanna og virkri samfélagsþátttöku 

einstaklinga með geðraskanir. Aðgerðaáætlunin snýr að því að unnið verði að stefnu í 

geðheilbrigðismálum, gert átak í því að vinna gegn fordómum, mismunun og félagslegri 

einangrun vegna geðraskana, aukin áhersla verði lögð á heilsueflandi starf í leik-, grunn- og 

framhaldsskólum. Auk þess að skýrðar og kynntar verði þær leiðir og úrræði sem hægt er að 

grípa til þegar sjálfsvígshætta skapast. Tekið er fram í drögum heilbrigðisáætlunarinnar að 

heilsa og vellíðan þjóðarinnar sé ekki á ábyrgð einnar starfsstéttar, ráðherra eða ráðuneytis 

heldur sé ábyrgðin allra í samfélaginu. Allt samfélagið ber ábyrgð á því að stuðla að 

heilbrigði og vellíðan og er þá átt við einstaklinga, hópa, félagasamtök, fyrirtæki, stofnanir og 

stjórnvöld. Sem dæmi um vel heppnaða stefnu þar sem samfélagið tók þátt í að stuðla að 

heilbrigði og vellíðan má nefna menntastefnu aðalnámsskrá fyrir leik-, grunn- og 

framhaldsskóla. En í þeirri stefnu er heilbrigði og velferð skilgreind sem einn af sex 

grunnþáttum menntunar. Velferðarráðuneytið mun síðan birta heildaryfirlit um stöðu og 

endurskoðun aðgerðaráætlunarinnar árið 2016 (Velferðarráðuneytið, 2012). 

Á Íslandi vinnur Embætti landlæknis að ýmiskonar verkefnum á sviði forvarna, 

heilsueflingar og lýðheilsu. Embættið starfar samkvæmt lögum um landlækni og lýðheilsu en 

hlutverk landlæknis eru m.a. að veita ráðherra og öðrum stjórnvöldum, fagfólki og 

almenningi ráðgjöf og fræðslu um málefni á verksviði embættisins, annast forvarnar- og 

heilsueflingarverkefni, efla lýðheilsustarf í samvinnu við aðra sem að þeim málum starfa og 

styðja við menntun á sviði lýðheilsu. Í stefnumótun embættisins fyrir árin 2012-2016 
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endurspeglast þau verkefni sem löggjöfin hefur falið embættinu. Framtíðarsýnin er góð heilsa 

og vellíðan landsmanna sem byggir á öflugu lýðheilsustarfi og samþættri heilbrigðisþjónustu. 

Áhrifaþættir heilbrigðis er eitt af fjórum kjarnasviðum embættisins og er meginstefnan þar að 

vinna markvisst að heilsueflandi samfélagi sem stuðlar að heilbrigði og vellíðan. Einnig að 

vinna að bættri geðheilsu, hamingju, velferð og vellíðan í samfélaginu og skapa aðstæður sem 

stuðla að heilbrigðum lifnaðarháttum. Enn fremur er áhersla lögð á öflugt lýðheilsustarf í 

þágu fólks á öllum æviskeiðum. Stefnt er að fjölbreyttum aðgerðum með forvarnar- og 

heilsueflingarstarfi til stuðnings heilsueflandi samfélagi. Þar að auki er stefnan að auðvelda 

fólki að lifa heilbrigðu lífi og draga úr tíðni og afleiðingum langvinnra sjúkdóma (Embætti 

landlæknis, 2012b). 

Geðrækt á Íslandi. Upphaf geðræktar má rekja til ársins 2000 en þá var hugtakið 

geðrækt nær óþekkt á Íslandi fyrir utan að sérfræðingar á geðheilbrigðissviði höfðu skilning á 

hugtakinu. Orðið var einfaldlega ekki til á íslensku. Þann 10. október árið 2000 var orðinu 

„geðrækt“ skotið á loft sem nýtt orð yfir andlega heilsueflingu. Þá fór af stað þriggja ára 

samvinnuverkefni sem bar heitið Geðrækt og stjórnað af Landlæknisembættinu, geðsviði 

Landspítala háskólasjúkrahúss, Geðhjálp og heilsugæslunni í Reykjavík. Samtarf var á milli 

einkafyrirtækja sem lögðu til 75% af kostnaði verkefnisins og ríkisins sem lagði til 25% af 

kostnaðinum. Samstarfið þýddi að verkefnið var blönduð stefna af „top down“ og „bottom 

up“ nálgunum, þ.e. þegar bæði stjórnvöld og hópar í samfélaginu taka ákvörðun um 

breytingu. Það sem gerði þetta þjóðarverkefni hins vegar einstakt var að frumkvæðið og þær 

nálganir sem lagt var upp með komu frá grasrótarsamtökum, aðallega frá fyrri notendum 

geðheilbrigðisþjónustunnar. Sú staðreynd að einn fjórði fólks með fötlun á Íslandi er með 

geðröskun sýndi fram á nauðsyn öflugrar geðræktar. Því var verkefnið byggt á og réttlætt 

með rannsóknum sem sýndu fram á háan félags- og efnahagslegan kostnað sökum raskana á 

geðheilsu. Markmið verkefnisins var að efla geðheilsu og fyrirbyggja geðraskanir með 
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fræðslu og aukinni vitneskju. Til að ná markmiðunum voru ýmiskonar verkefni og athafnir 

fyrir almenning sett á laggirnar. Má þar nefna uppistand um geðheilsu, Geðorðin 10, 

reglulegar umræður í útvarpinu um geðheilsu, Geðræktarkassinn, fræðsluefni fyrir leik- og 

grunnskóla auk herferðar gegn fordómum. Þegar þjóðarátakið hafði verið í framkvæmd í tvö 

ár var gerð símakönnun, þar sem könnuð var vitneskja fólks á hugtakinu geðrækt og áherslum 

verkefnisins. Niðurstöðurnar sýndu að næstum 50% aðspurðra höfðu heyrt um hugtakið 

geðrækt og meira en 60% þeirra vissu um hvað hugtakið snerist. Aðilar sem stóðu að 

samvinnuverkefninu álitu að vitneskja almennings, þekking og skilningur á geðheilsuþáttum 

hefði aukist. Þeir töldu að mörgum fræjum hefði verið sáð en skortur hefði hins vegar verið á 

eigindlegum upplýsingum af afrakstri verkefnisins til að sýna fram á hagkvæmni þess. 

Lærdómurinn sem dreginn var af þessari geðræktarnálgun var sá að með því að sameina 

þekkinguna og fræðin, stefnur og fyrirkomulag stjórnvalda sem og reynslu og krafta 

samfélagsins hafi auðveldlega verið hægt að efla geðheilsu landsmanna (Saxena og Garrison, 

2004). 

Geðræktarstarf. Á Íslandi hefur geðræktarstarf farið vaxandi og eins og áður hefur 

verið nefnt vinnur Embætti landlæknis að starfsemi því tengdu. Starfsemin felst m.a. í 

fræðslu, ráðgjöf, verkefnum og rannsóknum þar sem markmiðið er að stuðla að geðheilbrigði 

og aukinni vellíðan landsmanna. Megináherslan er að efla þekkingu bæði almennings og 

stjórnvalda á geðheilbrigði og þeim þáttum sem stuðla að góðri geðheilsu. Samstarf er við 

innlenda og erlenda rannsakendur, háskóla og heilbrigðisstofnanir í tengslum við rannsóknir 

ásamt öflun og miðlun þekkingar á sviði geðheilbrigðis. Ýmiskonar geðræktarverkefni eru 

unnin í samstarfi við Embætti landlæknis og verður nánar fjallað um þau síðar í kaflanum 

(Embætti landlæknis, e.d.a). Embættið starfrækir einnig vefsetur til að koma á framfæri 

fræðslu um heilsueflingu og geðrækt (Embætti landlæknis, 2014b). Vefurinn þjónar þeim 

sem geta og vilja afla sér fræðslu um heilbrigða lifnaðarhætti og heilsueflingu, hvort sem það 
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eru einstaklingar, heilbrigðisstarfsfólk eða notendur heilbrigðisþjónustunnar (Embætti 

landlæknis, 2014a). Margvíslegar upplýsingar eru á vefnum um starfsemi sem eflir geðheilsu 

landsmanna og hægt er að nálgast ýmsa bæklinga og fræðsluefni fyrir mismunandi 

aldurshópa (Embætti landlæknis, 2012).  

Geðræktarverkefni. Unnið er að geðræktarverkefnum fyrir alla aldurshópa, sem m.a. 

er hægt að nýta í skólum, fyrirtækjum og fyrir almenning. Dæmi um geðræktarverkefni er 

forvarnarverkefnið Þjóð gegn þunglyndi sem hefur verið starfrækt frá árinu 2003 (Embætti 

landlæknis, 2012c). Annað verkefni er heilsueflandi skóli en í dag eru allir íslenskir 

framhaldsskólar starfandi í anda heilsueflanda skóla sem er einsdæmi í heiminum. Þar er 

geðræktarkennsla einn þáttur af heilsueflingunni með það að markmiði að færa nemendum 

fjölbreyttan verkfærakassa til að efla eigin geðheilsu og vellíðan (Sigrún Daníelsdóttir, 2015). 

Fleiri dæmi um geðræktarverkefni eru Geðorðin 10 sem gefin voru út fyrir almenning og 

fjalla um gildi þess að hugsa vel um geðheilsu sína ekki síður en líkamlega heilsu og hafa 

jákvæðni í fyrirrúmi (Salbjörg Bjarnadóttir, 2013). Hugsaðu jákvætt, það er léttara og hlúðu 

að því sem þér þykir vænt um eru dæmi um Geðorðin 10 (Embætti landlæknis, 2012a). 

Frumkvöðlarnir Elín Ebba Ásmundsdóttir, framkvæmdastjóri Hlutverkaseturs, iðjuþjálfi og 

dósent við Háskólann á Akureyri og Héðinn Unnsteinsson, núverandi 

stefnumótunarsérfræðingur hjá skrifstofu stjórnsýsluþróunar lögðu grunn að þeim heilræðum 

sem Geðorðin eru fyrir um 15 árum síðan. Þau voru byggð á rannsóknum á hamingju, 

vellíðan og velgengni. Markmiðið með heilræðunum var að færa almenningi verkfæri í 

hendurnar sem nýtist til að efla bæði eigið geðheilbrigði og annarra. Stefnt var að því að 

vinna með og hafa áhrif á gott sjálfstraust, streitustjórnun, aðlögunarhæfni, góðan aðbúnað, 

jafnrétti, jafnræði, réttlæti, uppbyggileg samskipti og fordómaleysi. Héðinn þróaði síðan 

hugmyndina í núverandi mynd geðorðanna í samvinnu við Dóru Guðrúnu Guðmundsdóttur, 

núverandi sviðsstjóra Embætti landlæknis (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2009). Geðorðin hafa 
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verið leiðarljós margra síðan þau komu út þar sem þau minna á hvað hægt er að gera á 

hverjum degi til að efla eigin geðheilsu og annarra (Salbjörg Bjarnadóttir, 2013; Elín Ebba 

Ásmundsdóttir, 2009). Í beinu framhaldi af Geðorðunum 10 varð Geðræktarkassinn til en 

fyrirmyndina af honum má rekja til ráða frá konu sem missti mann sinn frá tíu börnum þeirra 

og varð að láta frá sér elstu börnin. Til að hjálpa börnunum að halda voninni og takast á við 

sorgina útbjó hún lítinn kassa handa hverju þeirra. Í kassana setti hún hluti sem voru 

börnunum kærir og efnisbút úr notaðri flík af sjálfri sér. Skilaboð fylgdu kassanum um að í 

hvert skipti sem börnunum liði illa skyldu þau opna kassann og draga upp góðar minningar 

og minnast orða móður sinnar um að þau muni sameinast aftur. Innihald geðræktarkassa er 

einstaklingsbundið og er hugmyndin að leita í kassann þegar neikvæðar hugsanir sækja á 

viðkomandi, t.d. við minniháttar áföll, rifrildi, skammir eða þegar fólk er undir álagi, leiðist, 

er einmana eða vantar stuðning. Dæmi um innihald í geðræktarkassa eru góð bók, tónlist, 

bréf, myndbönd, ljóð, ljósmyndir sem vekja upp jákvæðar minningar og blað og penni til að 

skrifa eða teikna sig frá neikvæðum hugsunum. Geðræktarkassinn minnir okkur á að við sjálf 

getum gert ýmislegt án tilkostnaðar og haft þannig jákvæð áhrif á geðheilsu okkar (Elín Ebba 

Ásmundsdóttir, 2009). 

 

Samantekt 

Góð heilsa og velferð hefur bæði efnahags- og félagslegan ávinning fyrir einstaklinga 

og samfélög. Hugmyndafræði heilsueflingar gengur út á að bæði einstaklingar og stjórnvöld 

beri ábyrgð á heilsu fólks og að skapa þurfi jöfn tækifæri fyrir alla til að hefja og/eða 

viðhalda heilbrigðum lifnaðarháttum. Geðrækt er hluti af heilsueflingu og getur verið leið til 

að efla fólk við takast á við daglegt líf og heilsu þeirra sem eiga við geðræn vandamál að 

stríða. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á athafnir eða bjargráð sem fólk notar til að efla eigin 

geðheilsu, má þar nefna að stunda líkamsrækt, rækta félagsleg samskipti við aðra og taka þátt 
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í ánægjulegum athöfnum. Fáar rannsóknir hafa þó verið gerðar sem kanna beint viðhorf fólks 

til geðræktar og reynslu. Flestar geðheilbrigðisstefnur í heiminum í dag hafa það að markmiði 

að draga úr þeim þáttum sem hafa neikvæð áhrif á geðheilsu fólks og hefur stefnumótun á 

Íslandi einnig miðast að því. Bent hefur verið á mikilvægi þess að þegar unnið er að mótun 

stefnu sem snýr að því að efla heilsu almennings er mikilvægt að kanna viðhorf og skoðanir 

fólksins í landinu til að mæta því þar sem það er statt. Á Íslandi hefur sitt af hverju verið gert 

til að efla geðheilsu almennings, svo sem Geðræktarkassinn og Geðorðin 10. Auk þess hafa 

framhaldsskólar landsins verið viðurkenndir sem heilsueflandi framhaldsskólar og nokkrir 

skólar tekið upp sérstaka geðræktaráfanga. 
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Kafli III 

Aðferðafræði 

Í þessum kafla er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Greint er frá 

rannsóknarsniði, vali á þátttakendum og framkvæmd rannsóknar. Skýrt er frá aðferðum 

gagnasöfnunar, greiningu gagna og að lokum er siðfræðilegum þáttum rannsóknarinnar gerð 

skil. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna viðhorf fólks til geðræktar ásamt því að varpa 

ljósi á reynslu þess af geðrækt og hvaða þættir hafa áhrif á ástundun þess. Leitast er við að 

svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

-    Hver eru viðhorf fólks til geðræktar, hver er reynsla þess og hvaða þættir hafa áhrif á 

ástundun? 

 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er byggð á eigindlegri rannsóknaraðferð með einum rýnihópi og þremur 

einstaklingsviðtölum til að varpa ljósi á reynslu og viðhorf viðmælenda til geðræktar. 

Aðferðin er talin henta vel til að ná fram dýpri sýn á viðfangsefninu sem verið er að rannsaka 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Fyrirbæralýsing (e. phenomenography) var höfð að leiðarljósi 

við greiningu gagna í þemu en slík lýsing er eigindleg rannsóknaraðferð á hugsun og 

skilningi fólks um ákveðin fyrirbæri (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rýnihópar (e. focus 

groups) er eigindleg aðferð þar sem hópur af fólki með ákveðin einkenni kemur saman og 

ræðir um viðfangsefnið á markvissan hátt. Aðferðin byggir á félagslegum samskiptum innan 

hópsins og á hugtakið rýni (e. focus) við um markvissa athugun. Um er að ræða hópsamræður 

þar sem stjórnandi hvetur til samræðna og þátttakendum er veitt svigrúm til að segja frá 

sínum sjónarmiðum. Rýnihópar gefa upplýsingar frá mörgum þátttakendum ásamt því að gefa 

rannsakendum færi á að skilja og öðlast innsýn í það hvernig fólk upplifir aðstæður eða 
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viðburði (Sóley S. Bender, 2013). Eigindleg viðtöl henta vel sem gagnasöfnunaraðferð þegar 

rannsökuð er skynjun, viðhorf, þekking, heilbrigðisvenjur, væntingar og gildismat. Viðtölin 

eru ýmist opin, djúp, óstöðluð (e. unstructured, in-depth) eða hálf opin (e. semi-structured) 

og hafa einkum þann tilgang að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks eða lýsa 

félagslegum ferlum. Viðtöl felast í samræðum þar sem umræðuefnið er ákveðið af 

rannsakenda sem mætir viðmælenda á jafnréttisgrunni (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Kostir rýnihópa eru meðal annars þeir að um sveigjanlega aðferð er að ræða og hægt 

er að safna fjölbreyttum gögnum frá mörgum aðilum á stuttum tíma. Aðferðin hefur hátt 

yfirborðsréttmæti (e. face validity), orð þátttakenda eru að jafnaði trúverðug og með opnu 

spurningaformi hefur rannsakandinn minni völd sem skapar betri umræðu. Þátttaka í 

rýnihópum getur veitt ákveðna öryggiskennd og verið styðjandi ásamt því að samskipti innan 

hópsins geta stuðlað að samhygð, sameiginlegri reynslu og jafnvel skapað nýja sýn hjá 

þátttakendum. Ókostir eða takmarkanir rýnihópa eru hins vegar þeir að erfitt getur reynst að 

ná þátttakendum saman í hóp, samræður í hópum geta orðið ruglingslegar sem getur haft 

áhrif á gagnagreininguna. Aðferðin getur útilokað þátttöku einstaklinga sem eru feimnir eða 

óframfærnir en hafa engu að síður hugmyndir um efnið. Einnig geta leynst málglaðir 

einstaklingar í hópnum sem stjórna samræðum en slíkt getur leitt til þess að umræðan verði 

einsleit (Sóley S. Bender, 2013). 

Kostir viðtala eru meðal annars að þau gefa oft miklar upplýsingar og nýja innsýn í 

viðfangsefnið. Ásamt því að hægt er að nálgast viðfangsefnið mjög opið sem getur gefið góða 

dýpt um efnið. Jafnframt gefa viðtöl rannsakendum tækifæri til að útskýra spurningar nánar 

sem eykur líkur á gagnlegri svörun. Einnig að endurvarpa með eigin orðum hvað hann telur 

viðmælenda eiga við og aðstoða hann við að tjá sig skýrar. Annar kostur viðtala er m.a. sá að 

rannsakendum gefst færi á að greina óyrta tjáningu eins og andlitssvip og raddblæ sem getur 

haft meira vægi en það sem sagt er. Ókostir eða takmarkanir viðtala eru meðal annars að þau 
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geta verið tímafrek í framkvæmd. Rannsakendur þurfa að vera vel hæfir og hafa góða þjálfun 

við að taka viðtöl. Til viðbótar eru þátttakendur mismunandi, tjá sig misjafnlega skýrt og eru 

misjafnlega færir um að kafa djúpt í eigin reynsluheim. Enn fremur getur það verið 

takmörkun ef viðmælandi hefur sérhæfð viðhorf eða vill þóknast rannsakenda með svörum 

sínum. Viðtöl fela í sér mannleg samskipti og er réttmæti þeirra því ekki tryggt með 

tæknilegum aðgerðum einum saman. Hins vegar hvetur hin siðferðislega skírskotun til þess 

að rannsakandi sé trúr þátttakendum, heiðarlegur og nákvæmur og fylgi þeim forsendum sem 

hann lagði upp með í rannsókninni (Helga Jónsdóttir, 2013). 

 

Þátttakendur  

Við val á þátttakendum í rannsóknina var notað hentugleikaúrtak til að finna 

þátttakendur í þrjá rýnihópa. Með slíku úrtaki gefst rannsakendum tækifæri til að velja 

viðmælendur sem standa fyrir ákveðin einkenni eða efni sem þeir hafa áhuga á að skoða 

(Silverman, 2010). Leitað var eftir þátttöku 8-16 einstaklinga sem voru við nám annað hvort í 

Háskólanum á Akureyri eða Háskóla Íslands en rannsakendum þótti það hentugur vettvangur 

til að nálgast fólk. Upphaflega var auglýst eftir sjálfboðaliðum til að reyna að koma í veg 

fyrir einsleitan hóp frá Háskólanum á Akureyri. Auglýsing (fylgiskjal 1) um þátttöku í 

rýnihóp var send með tölvupósti á netföng allra nemenda háskólans þann 1. apríl 2015. Í 

auglýsingunni komu fram tvær dags- og tímasetningar sem hægt var að velja um ásamt 

upplýsingum um staðsetningu. Fólk var beðið um að skrá sig í rýnihóp með því að senda 

tölvupóst á netfang eins rannsakanda verkefnisins. Dræmar undirtektir urðu hins vegar við 

auglýsingunni og aðeins einn þátttakandi skráði sig í rýnihóp. Því var brugðið á það ráð að 

nýta félagsleg tengsl rannsakenda til að leita eftir þátttakendum í einn rýnihóp frá 

Háskólanum á Akureyri og þátttakendum frá bæði Háskólanum á Akureyri og Háskóla 

Íslands í einstaklingsviðtöl.  
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Alls voru átta þátttakendur í rýnihóp og viðtölum. Í rýnihóp tóku fimm konur þátt og 

þrjár konur tóku þátt í jafnmörgum viðtölum. Meðalaldur þeirra var 26,75 ár. Sex konur 

stunduðu nám við Háskólann á Akureyri og tvær við Háskóla Íslands. Sex þeirra voru við 

nám á heilbrigðisvísindasviði, ein á menntavísindasviði og ein á félagsvísindasviði. 

 

Framkvæmd rannsóknar  

 Eins og áður hefur komið fram fór gagnaöflun fram með einum rýnihóp og þremur 

einstaklingsviðtölum þar sem markmiðið var að veita rannsakendum ákveðna innsýn í 

upplifun og skilning viðmælenda á aðstæðum, viðburðum, fyrirbærum eða félagslegum 

ferlum (Sóley S. Bender, 2013; Helga Jónsdóttir, 2013). Saminn var opinn óstaðlaður 

viðtalsrammi (fylgiskjal 2) með sex spurningum til að nota við gagnaöflun með það markmið 

að svara rannsóknarspurningunni. Spurningarnar snerust m.a. um viðhorf viðmælenda til 

geðræktar og hvað þeir teldu að hægt væri að gera til að stuðla að geðrækt almennings. 

Áhersla var lögð á að ná fram upplýsingum um hvað fólk gerir til að viðhalda hamingju sinni 

og njóta lífsins, hvernig það hlúir að andlegri heilsu sinni, mikilvægi þess og áhrifaþættir. Að 

þessu viðbættu var rætt um hugtökin líkamsrækt og heilsurækt samhliða hugtakinu geðrækt. 

Spurningalisti á vegum European Social Survey (EES) var hafður til hliðsjónar við gerð 

viðtalsrammans en hann kannar m.a. viðhorf, mismunun og álitamál í stefnumótun. 

Spurningalistinn er hannaður af Felicia Huppert prófessor í Cambrigde háskóla í Englandi 

árið 2005 í samstarfi við fjórar rannsóknarmiðstöðvar með fjölþjóðlegum (e. cross-national 

group) hópi sérfræðinga í velferð. Um er að ræða megindlegan spurningalista með 50 

spurningum sem könnuðu persónulega og félagslega velferð í Evrópu. Lykilþættir voru að 

meta tilfinninga- og virkniþætti velferðar ásamt sálfræðilegum úrræðum, s.s. seiglu og 

sjálfsvirðingu (National Accounts of Well-being, e.d.). 
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Rannsakendur skiptu með sér verkum við öflun gagna. Tveir þeirra, búsettir á 

Akureyri stjórnuðu rýnihóp og hver og einn tók eitt viðtal. Umræða rýnihópsins fór fram í 

Háskólanum á Akureyri þann 10. apríl 2015 og skiptu rannsakendur með sér hlutverkum sem 

stjórnandi og meðstjórnandi. Viðtöl fóru fram á tímabilinu 13. – 16. apríl 2015, á þeim 

stöðum sem þátttakendur óskuðu eftir. Tvö viðtöl fóru fram á heimilum rannsakenda og eitt 

viðtal fór fram á heimili þriðja aðila þar sem viðmælandi dvaldist þegar viðtalið fór fram. 

Áður en umræða og viðtöl hófust fengu þátttakendur kynningarbréf (fylgiskjal 3) um 

rannsóknina sem þeir lásu yfir. Auk þess fylltu þeir út eyðublað með bakgrunnsupplýsingum 

um kyn, aldur, búsetu, háskóla sem þeir stunduðu nám við og námssvið ásamt því að skrifa 

undir upplýst samþykki. Lengd umræðu í rýnihóp var 40 mínútur og lengd viðtalanna voru 

frá 25-35 mínútum. 

Við upphaf umræðu rýnihóps var upptaka sett í gang og rannsakendur og þátttakendur 

kynntu sig. Stjórnandi bauð þátttakendur velkomna, útskýrði framkvæmd umræðunnar og 

mikilvægi þess að fá fram margvísleg sjónarhorn. Hann útskýrði jafnframt að samræðan væri 

fyrst og fremst byggð á samskiptum þátttakenda. Auk þess kom hann því á framfæri að allar 

skoðanir væru mikilvægar. Áðurnefndur viðtalsrammi var hafður að leiðarljósi. Fyrsta 

spurningin var lesin upp og samræður leiddar áfram með fleiri spurningum. Umræðan var 

lífleg og hafði gott flæði, ekki þurfti mikla stýringu og áttu þátttakendur auðvelt með að 

komast að. Þátttakendur tóku virkan þátt en í einstaka tilfellum leitaði stjórnandi eftir 

viðbrögðum eða svörum frá fleiri þátttakendum til að fá breiðara sjónarhorn á málefnið. 

Einstaklingsviðtöl voru einnig hljóðrituð. Allir rannsakendur útskýrðu framkvæmd 

viðtalsins fyrir viðmælendum sínum og gengið var úr skugga um að þeir gerðu sér grein fyrir 

tilgangi rannsóknarinnar. Sömuleiðis var tekið fram að með spurningunum væri leitað eftir 

upplýsingum um málefnið almennt og ekki væri gerð krafa um persónulegar upplýsingar eða 

reynslu. Áhersla var lögð á að fyllsta trúnaðar yrði gætt og að viðmælendur gætu hætt 
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þátttöku hvenær sem væri. Í eigindlegum viðtölum er leitast við að ná dýpt í umfjöllun um 

viðfangsefnið og er það skoðað frá ólíkum sjónarhornum til að ná fram eins mörgum 

blæbrigðum og mögulegt er. Viðtöl eru mismunandi milli þátttakenda og innihald ekki 

nákvæmlega það sama þó viðfangsefnið sé hið sama (Helga Jónsdóttir, 2013). Viðtöl 

rannsakenda gengu almennt nokkuð vel fyrir sig og voru viðmælendur jákvæðir gagnvart 

umræðu um viðfangsefnið. Einn viðmælandi átti það til að fara út fyrir efnið og krafðist því 

aðeins meiri stýringar af rannsakenda heldur en hjá hinum viðmælendunum. Eins bar nokkuð 

á óöryggi hjá öðrum viðmælenda gagnvart þekkingu sinni á viðfangsefninu. Í heildina voru 

viðmælendur opnir, góð tengsl mynduðust og rannsakendur lögðu áherslu á góða hlustun sem 

og að virða frásagnir viðmælenda. 

Að lokinni gagnasöfnun voru upptökur afritaðar orðrétt og skiptu rannsakendur með 

sér verkum við afritunina. Rannsakendur lásu gögnin hver í sínu lagi og gerðu opna kóðun. 

Þegar gögn eru kóðuð opið er gerður samanburður á mismunandi gögnum, flokkun og 

hugtakamyndun og leitast rannsakendur við að hafa opinn huga og losa sig við fyrirfram 

gefnar hugmyndir (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Því næst var gerð öxulkóðun þar sem 

farið var í sameiningu aftur yfir umræður rýnihóps og viðtöl og bráðabrigðaþemu fundin. Í 

kjölfarið voru þemu rædd við leiðbeinanda og í samráði við hann voru þemu aðlöguð og 

samþætt. Með öxulkóðun fer fram greining á hvernig flokkar skarast og tengjast, upplýsingar 

eru skipulagðar, flokkar eru sameinaðir og að lokum eru flokkar og undirflokkar tengdir 

(Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Ferlið leiddi í ljós þrjú meginþemu og undirþema undir 

hverju þeirra sem lýstu best viðhorfi og reynslu fólks til geðræktar. Meginþemu voru: Að 

takast á við lífið, Vellíðan og Geð-hvað?  
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Siðfræði rannsóknar 

        Rannsókn þarf að uppfylla siðferðilegar kröfur ekki síður en aðferðafræðilegar til að 

standa undir nafni. Það ríkir nokkurt sammæli um að fjórar höfuðreglur liggi til grundvallar í 

siðfræði heilbrigðisgreina. Þær eru kenndar við sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. 

Mikilvægt er að upplýst og óþvingað samþykki þátttakanda sé til staðar og honum sé veitt 

nægileg vitneskja um eðli rannsóknarinnar. Þátttakandinn þarf m.a. að vita hver stendur fyrir 

rannsókninni, hver tilgangurinn með henni er, hvenær rannsóknin á að fara fram og hvað 

þátttaka hans felur í sér. Þar að auki er mikilvægt að þátttakandinn fái vitneskju um hvaða 

áhætta og ávinningur fylgir þátttöku, hvað verði gert til að draga úr áhættunni, hvernig farið 

verði með persónugreinanlegar upplýsingar og með hvaða hætti niðurstöður rannsóknarinnar 

verða birtar. Enn fremur þarf að koma skýrt fram að þátttakandinn geti hætt þátttöku hvenær 

sem er (Sigurður Kristinsson, 2013). 

        Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar sem gerði engar athugasemdir (fylgiskjal 

4). Þátttakendum var afhent kynningarbréf þegar þeir mættu til þátttöku í rýnihóp eða viðtal 

með upplýsingum um rannsóknina. Í bréfinu komu fram upplýsingar um rannsóknaraðilana, 

tilgang rannsóknarinnar og hugsanlega áhættu af rannsókninni. Einnig kom fram að reglum er 

varða persónugreinanleg gögn yrði fylgt. Bæði rannsakendur og þátttakendur undirrituðu 

eyðublað um upplýst samþykki (fylgiskjal 5) en þar kom fram að heimilt væri að hætta 

þátttöku hvenær sem væri og án allra útskýringa. Sérstaklega var tekið fram að ef umræða í 

rýnihóp eða viðtöl kæmu róti á huga þátttakenda gætu þeir leitað eftir faglegri aðstoð til 

Elínar Ebbu Ásmundsdóttur iðjuþjálfa. Upplýst samþykki var undirritað í tveimur eintökum 

og héldu báðir aðilar eftir einu eintaki. Þegar hljóðupptökur voru afritaðar, voru þátttakendum 

gefin dulnefni og raunveruleg nöfn komu hvergi fram. Rannsakendur ásamt leiðbeinanda 

höfðu einir aðgang að gögnunum. Að lokinni rannsókn var bæði hljóðupptökum og afritum 

þeirra eytt.  
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Kafli IV 

Niðurstöður 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þau þemu sem fram 

komu við greiningu gagna. Í ljós komu þrjú meginþemu sem öll höfðu eitt undirþema. 

Meginþemu voru eftirfarandi: Að takast á við lífið, Vellíðan og Geð- hvað? þau má sjá á 

mynd 2. 

 

 

Mynd 2. Greiningarlíkan megin- og undirþemu. 

 

Að takast á við lífið 

        Þemað fjallar um hvað þátttakendum fannst vera ágóði geðræktar og af hverju fólk 

stundar hana. Misjafnt er hvað fólk gerir til að rækta geðheilsuna og þarf hver og einn að 

finna hvað hentar fyrir sig. Þemað nær yfir undirþemað Verkfærakistan. 

Flestir þátttakendur þessarar rannsóknar voru sammála um að mismunandi væri hvaða 

ávinningi fólk sækist eftir við ástundun geðræktar. Fyrir suma er það að líða vel en fyrir aðra 

að takast á við áskoranir eða erfiðleika. Berglind nefndi mikilvægi þess að rækta sjálfan sig til 

að takast á við daglegt líf: 

Að	  takast	  á	  við	  lífið	  
• Verkfærakistan	  

Vellíðan	  
• Val	  og	  tækifæri	  

Geð-‐hvað?	  
• Að	  opna	  umræðuna	  
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[...] líka kannski bara við erfiðar aðstæður bara almennt að rækta sjálfan 
sig til þess að geta tekist á bara við daglegt líf líka skiluru. 

  

Verkfærakistan. Fólk tekst mismunandi á við lífið og finnur sér leiðir til að auðvelda 

sér það. Einum gæti þótt gott að tala við einhvern á meðan öðrum finnst henta sér betur að 

fara í göngutúr. Geðrækt er því einstaklingsbundin á þann hátt að þrátt fyrir að líkamsrækt sé 

geðrækt fyrir einn þarf hún ekki að vera það fyrir annan.   

Það er líka voða einstaklingsbundið hvað fólk gerir (Kristín). 
 
Líkamsrækt er kannski mín geðrækt en kannski ekki þín, eða þú veist 
(Brynja). 
 

Ýmsar athafnir voru nefndar og einn þátttakandi benti á að þær þurfi ekki endilega að 

vera heilsusamlegar. Sumir leita í mat eða gosdrykki og sælgæti við streitumiklar aðstæður. 

Annar taldi að hægt væri að auka vellíðan með því að skipta reglulega um umhverfi og breyta 

daglegu vanamynstri og voru hugleiðsla, jóga og heilun dæmi um mögulegar leiðir til þess.  

 

[...] það er vegna þess að fólk er, þú veist, geðrækt er svo margt. Þú veist 
það getur verið lyf eða geðlæknir, það getur líka verið bara að faðma 
einhvern, þú veist. Og ef ég átta mig ekki á tengslunum milli hvað gerir mig 
hamingjusama hvað ræktin gerir þá er einmitt veit ég ekki hvað ég á að 
gera þegar ég stend frammi fyrir einhverjum erfiðleikum (Kamilla). 
 

Einn þátttakandi nefndi að geðrækt gæti falið í sér að kynnast nýju fólki. Annar nefndi 

að ræktun samskipta og tilfinningatengsla við fjölskyldu og vini væru leiðir til að láta sér líða 

vel. Berglind nefndi að fjölskyldan væri ávallt til staðar og að geðrækt gæti falið í sér að leita 

til hennar ef eitthvað kæmi uppá. Hún talaði jafnframt um það að kíkja í mat eða kaffi til 

foreldra sinna væri geðrækt útaf fyrir sig. 
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[...] það skiptir máli að geta talað við einhvern og fengið svona andlegan 
stuðning frá einhverjum sko sem þú treystir það er rosalega mikilvægt, 
kannski það sé kannski eins og vinkona eða vinur eða kærasti eða 
fjölskyldumeðlimur skiluru, sem maður myndi kannski svona leita í 
stuðning.  
 

Að gera hlutina fyrir sjálfan sig, lifa í sátt við sjálfan sig og sjálfsþekking voru þættir 

sem komu ítrekað fram. Mikilvægt væri að einblína ekki á þá þætti sem takmörkuðu getu 

einstaklinga t.d. slæma líkamlega heilsu heldur leggja meiri áherslu á mögulega getu þeirra 

og vinna út frá henni. Nokkrir þátttakenda töldu að hamingjusamt fólk væri sáttara með sjálft 

sig en annað og væri því ekki að velta sér upp úr skoðunum og gjörðum annarra eða eins og 

Snædís lýsir því:  

 

Og svona, þú veist, mér finnst oft hamingjusamt fólk vera svona bara fólk 
sem er ánægt í eigin skinni, þú veist. Er bara ánægt með sjálfan sig og 
hvað það er að gera og er ekkert of mikið að velta sér upp úr hvað aðrir 
eru að gera. 

 

Vellíðan 

        Þemað fjallar um mikilvægi andlegrar vellíðunar, hversu persónubundin hún er fyrir 

fólki og hvaða lífsviðhorf það velur sér. Einstaklingur þarf að hafa val og tækifæri til að gera 

hluti sem veita góða líðan en hann þarf líka að taka ábyrgð á vali sínu. Fram kom að flestir 

einstaklingar leitast eftir vellíðan og hamingju og eru ómeðvitað að efla þá þætti, viðhalda 

eða endurheimta. Þemað nær yfir undirþemað Val og tækifæri. 

Allir þátttakendur voru sammála um mikilvægi góðrar andlegrar heilsu en misjafnt 

væri hvaða þættir hefðu jákvæð áhrif og stuðli að vellíðan einstaklinga. Kristín taldi andlega 

heilsu oft jafnvel mikilvægari en líkamlega og því væri lykilatriði að huga að eigin geðheilsu. 

Fjóla benti á að erfiðara væri að ná árangri í lífinu ef viðkomandi líði illa. Þær sögðu: 
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Ég held að maður geti jafnvel fúnkerað verr ef andlega heilsan er ekki í 
lagi heldur en ef líkamleg heilsa er ekki í lagi. Þú getur einmitt kannski 
reddað þér í hjólastól og annað en kannski ef andlega heilsan er farin líka 
að þá kannski gerirðu ekki neitt. Þannig að því held ég að hún sé jafnvel 
mikilvægari en líkamleg heilsa, svona oft á tíðum held ég. 
 
Þú veist ef þér líður ekki vel, þá náttúrulega, þú veist, segir sig pínu sjálft 
þá nærðu ekkert eins miklum árangri í því sem þú vilt gera eða fara í eða 
hvernig sem það er. 

 
Fram kom hjá þátttakendum að ekki væru allir einstaklingar upplýstir um ávinning 

geðræktar ásamt því að sumir viti ekki alltaf hvað virkar og hvaða leiðir er hægt að fara. Einn 

þátttakandi taldi fólk ekki nægilega duglegt að huga að andlegri líðan en lagði áherslu á 

mikilvægi þess. Brynja vildi meina að sumt fólk væri ekki meðvitað um mikilvægi geðræktar 

og hafði þetta að segja:  

 

Já og bara þú veist fólk kannski áttar sig ekki á þú veist það veit ekki hver 
ávinningurinn af geðrækt er kannski. En um leið og fólk áttar sig á betur á 
þessu þá er hægt að fara vinna með þetta. 
 

Flestir þátttakendur voru sammála um að ekki væri fyrr en á reynir, sem dæmi í 

kjölfar áfalla, mikillar streitu eða umrótabreytinga að fólk sé meðvitað að huga að sinni 

andlegu líðan. Fólk færi þá vísvitandi að forgangsraða lífinu á nýjan leik og gera fleiri hluti 

sem eykur vellíðan. 

 

Ég held þetta sé algerlega mismunandi eftir, sem sagt fólki hvað fólk finnst 
vera lífsgæði og hvað fólk finnst þú veist þurfa í sínu lífi (Brynja). 
 
[...] en ég held sko að það sé mjög ómeðvitað hjá fólki að það sé að gera 
þetta, ég held það svona í flestum tilfellum, nema kannski þeir sem hafa 
lent í einhverju (Kristín). 
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Þátttakendur töluðu um að athafnir eins og ganga, hlaup eða jóga væri oftar en ekki 

geðrækt en að fólk væri hins vegar ekki meðvitað að hugsa um þær í því samhengi. 

 

Maður hugsar ekki að þetta sé geðrækt, maður hugsar kannski bara, „æi, 
mér líður alltaf svo vel eftir jóga“ og þess vegna fer maður í þetta eða 
bara að ég fer í jóga til að láta mér líða betur eða eitthvað svoleiðis 
(Kristín). 
 
Já ég er ekkert að stunda geðrækt ég er bara að reyna að vera 
hamingjusöm og líða vel skiluru (Snædís). 

 

Val og tækifæri. Til að fólk geti stundað geðrækt þurfa tækifærin að vera til staðar í 

umhverfinu ásamt vilja til að nýta sér þau. Þátttakendur voru flestir sammála um að 

persónuþættir og aðstæður einstaklinga væru áhrifaþættir á vellíðan fólks og hefðu 

samverkandi áhrif á hvorn annan. Umhverfisþættir svo sem fjárhagur, aðstæður, tækifæri sem 

eru í boði og félagsnet gætu verið þættir sem hefðu mismunandi áhrif á fólk og hvað það tæki 

sér fyrir hendur. 

 

Það fer kannski eftir því hvar þú býrð eða fjárhag eða hvað er í boði þar 
sem þú býrð (Kristín). 
 

Kamilla nefndi að stífur rammi t.d. í starfs- eða námsumhverfi geti verið hindrun og 

það skipti máli hvernig einstaklingurinn bregst við. Hún lýsti því svo:  

 

Ég get ekki bara flætt í gegnum lífið, í gegnum háskóla, í gegnum vinnu og 
hugsað yfirmaðurinn setur of mikið álag á mig, skólinn er með of mörg 
verkefni og ég get ekkert gert! [...] ég hef ábyrgð, hvað get ég gert, ég þarf 
að vita það sjálf. Skólinn á ekkert að koma og segja núna þarft þú að 
hugleiða.. 
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Að mati þátttakenda geta persónuþættir fólks svo sem jákvæðni, viðmót og 

sjálfshjálparfærni bæði verið hindrandi og eflandi á geðrækt fólks. Þeir geta m.a. haft áhrif á 

hvernig fólk bregst við áhrifaþáttum í umhverfinu: 

 

Þú veist fólk sem er fljótt að sjá það dökka í öðrum hlutum og sjálfum sér, 
þú veist, það oft virðist oft eiga erfitt það eru svona hindranir, þú veist, þú 
ert þín eigin hindrun (Snædís). 
 
Jú kannski ef þú býrð einhvers staðar langt í burtu að þar geta kannski 
verið einhverjar hindranir, ég veit það ekki, en ég meina það ættu í 
rauninni flestir að geta farið út að ganga (Kristín). 
 

Einn þátttakandi benti á að ekki hefðu allir einstaklingar tækifæri til að framkvæma 

athafnir sem veita þeim vellíðan. Möguleikarnir væru mismiklir í samfélögum sem gæti 

takmarkað val fólks. Brynja vildi meina að ábyrgðin lægi ekki einungis hjá samfélögum að 

bjóða upp á valmöguleika heldur einnig hjá einstaklingnum sjálfum, að hann nýtti sér þau 

úrræði sem væru í boði. Hún nefndi að ýmsir möguleikar væru í boði fyrir einstaklinga t.d. 

gönguhópar og samtalshópar sem gætu stuðlað að því að þeir stundi geðrækt og hugi að eigin 

vellíðan:  

 

Það er í rauninni allt í boði, þú veist, við búum í bæ, allt er í boði. 
Fólk þarf bara einmitt að læra hvað er það sem ég vill gera og hvenær 
ætla ég að gera það. 
 

Að hafa tækifæri til að sinna áhugamálum og hlutum sem skipta máli voru 

áhrifaþættir sem þátttakendur töldu vera mikilvæga í tengslum við ástundun geðræktar. 

 

[...] að gera eitthvað sem þú hefur gaman að, það stuðlar síðan að hann sé 
í raun og veru betri til þess að og líklegri til þess að líka að rækta kannski 
líka andlegu hliðina líka skiluru, og hérna, en mér finnst tengingarnar vera 
í raun og veru mjög sterk sko (Berglind). 
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Mismunandi var hvernig þátttakendur túlkuðu áhugamál, en þeir voru sammála um að 

áhugamál hefðu vissa þýðingu fyrir einstaklinginn og ýttu undir vellíðan. Dæmi um 

áhugamál voru hestamennska, ganga með hund, jóga, hugleiðsla og hlaup. Eins og fram hefur 

komið eru margir þættir sem geta haft áhrif á hvað er í boði til að sinna geðrækt og hvort 

viðkomandi hafi tækifæri til að nýta sér það. Sumir flokkuðu félagsleg samskipti sem 

áhugamál og ræktun tilfinningatengsla kom ítrekað fram. 

         

Held það sé að leggja rækt við það sem er þinn áhugi og [...] liggur í lífinu 
hvort sem það er áhugamál eða einhverskonar tilfinningatengsl, eða annað 
að leggja rækt við það sem vekur áhuga. Það er svo ofsalega ólíkt milli 
einstaklinga (Kamilla). 
 

Eins og áður kom fram voru ekki allir þátttakendur sammála um að fólk hefði jöfn 

tækifæri til að sinna áhugamálum sínum. Einn þátttakandi nefndi að líkamleg heilsa fólks geti 

verið hindrun og því misjöfn tækifæri einstaklinga til að sinna áhugamálum sínum. Berglind 

benti á þætti eins og fjölskylduvanda sem gæti staðið í vegi fyrir að fólk stundi áhugamál sín: 

 

[...] og kannski fjölskylduvandamál þar sem fólk kannski er ekki gefin 
tækifæri á að halda áfram með eitthvað eða eitthvað sem takmarkar það 
skiluru (Berglind). 
 

Viðhorf og fordómar í samfélaginu voru áhrifaþættir, bæði eflandi og hindrandi 

varðandi val og ástundun geðræktar. Nokkrir þátttakendur sögðu að margir einstaklingar leiti 

til fjölskyldu, vina eða fagfólks þegar áföll ber að garði, á meðan aðrir ræða ekki við neinn 

um eigin vanlíðan vegna hræðslu við að verða dæmdir af samfélaginu. 

 
Ég myndi alveg pottþétt þú veist vilja tala við einhvern skiluru [...]og 
fengið svona andlegan stuðning frá einhverjum sko sem þú treystir, það 
er rosalega mikilvægt [...] eins og vinkona eða vinur eða kærasti eða 
fjölskyldumeðlimur (Berglind). 
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[...] fólk kannski hugsar um það að það sé að taka áhættu eða að vera 
dæmdur af einhverjum skiluru bara að vera að opna sig og manneskjan 
myndi kannski misskilja hann (Berglind). 

 

Berglind benti á að aðstæður fólks væru mismunandi og ekki hafi allir tækifæri á að 

leita til vina eða fjölskyldumeðlima: 

 

[...] að það fari rosa mikið eftir aðstæðum í umhverfinu og þú veist 
hvort þú hafir aðgang að einhverjum eða einhverju. 
 

Berglind kom einnig inná að félagsleg samskipti gætu ýmist haft eflandi eða hindrandi 

áhrif á ástundun geðræktar. 

 

[...]vinir manns eru líka kannski í ræktinni og eitthvað svona þá, svona 
félagsleg tengsl ýta manni svolítið mikið út í það að rækta sjálfan 
sig…aðrir sem eru í öðrum vinahóp sem ekki er nægilega mikil, hvað 
segir maður, ekki nægilega mikil, umhverfið hefur ekki nægilega mikil 
áhrif á einstaklinginn til að virkja hann skiluru. 
 

Fram kom hjá þátttakendum að viðhorf annarra gætu haft áhrif á hvort einstaklingur 

framkvæmi ákveðnar athafnir, að sumir virðast leita eftir samþykki frá öðrum. 

 

Maður er svo að bera sig saman við einhvern annan maður er oft að 
athuga já okei fórst þú í ræktina? Nei ég fór ekki og þá er maður bara, okei 
fyrst hún fór ekki þá sleppi ég því líka, skiluru. Það er svolítið þannig 
(Berglind). 
 

Nokkrir þátttakendur töldu að hvatning til að stunda líkamsrækt hafi verið ríkjandi að 

undanförnu í samfélaginu og að líkamsrækt geti leitt af sér margt gott svo sem betri andlega 

líðan. Nýlega hafi þessi hugtök, líkamsrækt og geðrækt verið samtvinnuð. Flestir 

þátttakendur voru sammála um að þessi tvö hugtök væru náskyld svo framarlega sem fólk 
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væri að stunda líkamsrækt til að hafa áhrif á vellíðan. Líkamsrækt var hins vegar ekki talin 

vera geðrækt ef viðkomandi væri einungis að stunda hana til að uppfylla kröfur annarra 

og/eða falla undir staðalímyndir sem samfélagið telur eftirsóknarverðar. 

 

Mér finnst þetta svolítið oft hérna fólk er einmitt að gera margt, það er að 
vinna, það er í ræktinni, í áhugamálum og annað en mér finnst þetta oft 
líka verið að vinna öfugt að meira í einhverskonar rækt til þess að aðrir 
horfi einhvern veginn á mig á þá ætla ég að vera hamingjusöm, skiljið þið, 
þetta er svona annar þáttur á bak við allt (Kamilla). 
 

Geð- hvað? 

        Þemað fjallar um upplifun þátttakenda á hugtakinu geðrækt og á þeim leiðum sem 

farnar hafa verið til að markaðsetja það. Þemað nær yfir undirþemað Að opna umræðuna. 

Öllum þátttakendum fannst orðið geðrækt jákvætt hugtak en sex af átta voru hins 

vegar á þeirri skoðun að orðið gæti virkað fráhrindandi og hægt að misskilja það. Fólk gæti 

tengt „geð“ í orðinu geðrækt við geðraskanir og að geðrækt væri eitthvað sem eingöngu fólk 

með geðræn vandamál stundi en sé ekki ætluð öllum til að efla andlega heilsu. Þátttakendur 

töldu fordóma gagnvart geðröskunum hafa mikið að segja hér á þann hátt að ef viðkomandi 

væri að rækta eigið geð þá væri eitthvað að. 

 

[...] þessi þarna með geðhvörf hann þarf að sinna geðrækt af því hann er 
geðveikur (Kamilla). 
 
Það er ennþá eitthvað svo mikil feimni um þetta, þú veist, fólk er svona 
frekar hrætt við þetta og að takast á við eitthvað svona (Lilja). 
 

Tveir þátttakendanna sem töldu hugtakið jákvætt og horfðu á orðið rækt sem 

aðalatriðið, þ.e. að rækta sjálfan sig og láta sér líða vel. Öllum bar saman um að geðrækt væri 

mikilvæg.  
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Þetta er einmitt mjög flott orð, tengir einmitt við líkamsræktina, þetta er 
spurning um að rækta, já náttúrulega andlegu heilsuna. Mér finnst þetta 
mjög flott orð sko og heilsurækt er meira svona um alla heilsu. En þetta orð 
lýsir einmitt að þú þarft að rækta geðið eins mikið og hvað annað sko, þetta 
er einmitt um það að þú þarft að efla og halda þessu við alveg eins og með 
líkamsræktina (Kristín). 
 
Mér finnst það mjög jákvætt hugtak mér finnst það hérna, mér finnst svona, 
þú veist, geðrækt eitthvað svona, þú veist, mjög jákvætt [...] að rækta að 
rækta, þú veist, bæði jafnt líkamlega, þú veist, sem geðræna heilsu (Snædís). 

 

Að opna umræðuna. Allir þátttakendur voru sammála um að orðið geðrækt þyrfti að 

vera sýnilegra og jákvæðara. Sú hugmynd kom fram að fara í skólana og á vinnustaði til að 

kynna hugtakið og merkingu þess. Þannig yrði orðið geðrækt hluti af jákvæðri umræðu og 

fólk yrði meðvitaðra um mikilvægi þess að rækta eigið geð. 

 

[...] hægt að fara bæði inn í skólana og inn á vinnustaði og þú veist og 
byrja á því að gera hugtakið þannig það viti hvað það er og viti hversu 
mikilvægt það er (Snædís). 
 

Öllum þátttakendum þótti lykilatriði að efla vitneskju fólks á hvaða leiðir eru færar til 

að hlúa að andlegri heilsu. Mikilvægt væri að opna umræðuna um geðrækt og upplýsa 

almenning um þann ávinning sem henni fylgir. Brynju fannst þurfa að gera þetta sýnilegra í 

samfélaginu þannig að geðrækt yrði sjálfsagður hlutur. Aðeins einn þátttakandi benti á 

mikilvægi þess að fá hugmyndir fólks um hvað virkar til að efla geðheilsu fólks. 

 

Og kynna almenningi ávinningi þess og þá þarf náttúrulega líka fræðslu 
með, já ég held að fólk verði meðvitaðra um þetta og tæki þessu bara sem 
jafn sjálfsögðum hlut og líkamsrækt og annað (Kristín). 
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[...] og svo alveg hiklaust að hlustað sé á fólkið um það hvað virkar, held 
að það sé líka alveg crusial þáttur oft í að árangur náist í svona málum 
sko (Kristín). 

 

 



 45 

Kafli V 

Umræður 

Í þessum kafla eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman, þær tengdar 

rannsóknarspurningunni og bornar saman við aðrar rannsóknir og fræðilegar heimildir. 

Fjallað er um hagnýtt gildi rannsóknarinnar fyrir fagaðila sem koma að málefnum 

heilsueflingar hér á landi. Að lokum er fjallað um takmarkanir og hugmyndir að 

framtíðarrannsóknum settar fram. Lagt var upp með eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hver 

eru viðhorf fólks til geðræktar, hver er reynsla þess og hvaða þættir hafa áhrif á ástundun? 

Niðurstöður rannsóknarinnar skiptust í þrjú meginþemu: Að takast á við lífið, 

Vellíðan og Geð- hvað? Niðurstöður leiddu í ljós að þátttakendur höfðu margvísleg viðhorf 

til geðræktar. Meðal annars töldu þeir að geðrækt geti verið á þrjá vegu, þ.e. bjargráð til að 

takast á við áföll og streitu, leið til að efla geðheilsu og/eða leið til að viðhalda henni. Sama 

geðræktin, t.d. líkamleg hreyfing, gat verið allt þrennt, það færi eftir aðstæðum hverju sinni. 

Samhljómur var á meðal þátttakenda um að meirihluti fólks rækti eigið geð en að 

líklegast gerðu fæstir það á meðvitaðan hátt. Undantekning væri ef fólk upplifði áföll eða 

erfiðleika í lífinu og myndi markvisst reyna að efla andlega líðan. Þátttakendur töldu 

nauðsynlegt að auka umræðu og vitneskju almennings um mikilvægi eigin geðheilsu, til 

dæmis með fræðslu í skólum og á vinnustöðum. Geðrækt og líkamsrækt voru álitnir jafn 

mikilvægir þættir fyrir heilsuna að mati þátttakenda og því þyrfti að auka umræðu og fræðslu 

um mikilvægi góðrar geðheilsu. Þannig væri möguleiki að gera geðrækt að eins sjálfsögðum 

hlut og líkamsrækt, með ávinning hennar að leiðarljósi. Þátttakendur töldu m.a. 

umhverfisþættina fjárhag og/eða félagsnet í samspili við persónuþættina jákvæðni og/eða 

sjálfsbjargarfærni geta ýtt undir eða hamlað tækifærum og möguleikum einstaklinga til að 

hlúa að eigin andlegri heilsu. 
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Viðhorf, reynsla og ástundun geðræktar 

Rannsóknarspurning þessarar rannsóknar var þríþætt. Fyrsti liður hennar beindist að 

viðhorfi fólks til geðræktar. Flestir þátttakendur rannsóknarinnar upplifðu hugtakið geðrækt 

jákvætt, að það gæfi til kynna að rækta sjálfan þig. Aftur á móti töldu nokkrir orðið geta 

virkað fráhrindandi á þann hátt að fólk tengdi það við geðraskanir þar sem orðið geð kemur 

fyrir í því. Tilford (2006b) benti á að fáar rannsóknir hafi verið gerðar á gildum og viðhorfum 

fólks til geðræktar með það að markmiði að efla geðheilsu, því reyndist rannsakendum erfitt 

að tengja þessar niðurstöður við fyrirliggjandi gögn. Meirihluti þátttakenda var sammála um 

að geðrækt væri fólgin í því að láta sér líða vel, hvort sem það væri meðvitað eða ómeðvitað. 

Þeir töldu geðrækt hluta af því að láta sér líða vel og að hugtökin geðrækt og vellíðan 

tengdust. Kobau o.fl. (2011) komust að sömu niðurstöðu í sinni rannsókn þar sem hugtökin 

eru sögð náskyld. 

Annar liður rannsóknarspurningarinnar var að kanna reynslu fólks af geðrækt. 

Reynsla þátttakenda á geðrækt var misjöfn en hún gat verið í formi bjargráða, að takast á við 

erfiðleika og leiðir til að viðhalda og efla eigin geðheilsu. Athafnir sem þátttakendur tiltóku 

sem geðrækt voru m.a. líkamleg hreyfing, félagsleg samskipti við fjölskyldu og vini og hugsa 

um gæludýr. Félagsleg samskipti og líkamleg hreyfing voru þættir sem komu ítrekað fram og 

voru allir sammála um að þeir væru mikilvægir þættir geðræktar. Þessar niðurstöður eru 

svipaðar niðurstöðum Hansson o.fl. (2005) sem könnuðu aðferðir fólks til að viðhalda og efla 

eigin geðheilsu og leiddu í ljós að líkamleg hreyfing og félagsskapur voru algengustu 

aðferðirnar. Þátttakendur voru sammála um að geðrækt væri einstaklingsbundin og 

mismunandi hvað henti og hafi jákvæð áhrif á viðkomandi. Fyrirliggjandi heimildir hafa 

einnig sýnt fram á þessa þætti en Kielhofner (2008) benti á að það færi eftir einstaklingum 

hvaða athafnir efli vellíðan. 
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Þriðji hluti rannsóknarspurningarinnar beindist að áhrifaþáttum á ástundun geðræktar 

og geðheilsu fólks. Þeir skiptust í umhverfis- og persónuþætti og samspil þar á milli. Helstu 

áhrifaþættir voru umhverfisþættir t.d. hvaða tækifæri voru í boði fyrir fólk, viðhorf í 

samfélaginu, fjárhagur og almenn vitneskja um mikilvægi og ávinning geðræktar. Eldri 

rannsóknir hafa sýnt fram á svipaðar niðurstöður þar sem fram kom að fjárhagur (Cattan og 

Tilford, 2006) og samfélagslegar aðstæður eins og neikvæð viðhorf til geðraskana hefðu 

slæm áhrif á geðheilsu fólks (Héðinn Unnsteinsson, 2011). Að sama skapi voru persónuþættir 

svo sem jákvæðni, sjálfsþekking og eigin sátt taldir hafa áhrif. Það er hvernig einstaklingar 

bregðast við umhverfinu og vitneskja þeirra um þessi atriði sem þátttakendur töldu geta haft 

áhrif á ástundun geðræktar. Þátttakendur sammældust um að samspil væri milli umhverfis- og 

einstaklingsþátta sem spiluðu lykilhlutverk í þessum málum. Ef horft er á niðurstöðurnar 

samhliða þróun á hugmyndafræði heilsueflingar síðustu ára má sjá að þær eru í takt við þá 

þróun. Ábyrgðin hefur færst í auknum mæli frá einstaklingnum yfir á stjórnsýsluna en hún 

ber ábyrgð á því að skapa umhverfisaðstæður sem efla geðheilsu fólks (Green og Tones, 

2010). Þátttakendur álitu að í boði væru nóg af tækifærum til að ástunda geðrækt en vegna 

lélegrar heilsu eða fjárhagserfiðleika fólks hefðu ekki allir jöfn tækifæri. Samkvæmt Sigrúnu 

Daníelsdóttur (2015) miðar geðræktarstarf að því að skapa jöfn tækifæri fyrir alla þar sem 

tekið er tillit til ólíkra þarfa og takmarkana einstaklinga. Samt sem áður voru viðmælendur 

ekki sammála um hversu mikil þessi umhverfisáhrif væru og að það færi eftir persónuþáttum 

hvers og eins. Þrátt fyrir ábyrgð stjórnsýslunnar kom einn viðmælandinn inná að fólk hefði 

val um hvernig það bregst við þessum áhrifaþáttum. Það getur valið að horfa á umhverfið 

með neikvæðum augum eða að horfa á jákvæðu hliðarnar og nýtt tækifærin sem í boði eru. 

Seppälä o.fl. (2012) komust að því að hugarástand einstaklings hafi áhrif á viðbrögð hans 

gagnvart umhverfinu og hvernig hann muni takast á við það. 
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Gildi og takmarkanir   

Geðrækt hefur lítið verið rannsökuð á Íslandi og engar íslenskar rannsóknir eru til um 

viðhorf og reynslu fólks til geðræktar, svo vitað sé. Rannsóknin varpar ljósi á viðhorf fólks til 

geðræktar, möguleg áhrif hennar, eigin reynslu sem og mismunandi leiðir og aðferðir. 

Niðurstöðurnar geta gefið stefnumótandi aðilum og fagfólki sem vinnur að heilsueflingu 

vísbendingar um hvernig megi þróa og bæta leiðir og aðferðir í formi geðræktar til að stuðla 

að velferð fólks. 

Takmarkanir rannsóknarinnar voru að þátttakendur voru fáir og hópurinn einsleitur. 

Hópurinn samanstóð af konum sem flestar voru búsettar á Akureyri, auk þess sem meirihluti 

þeirra var við nám á heilbrigðisvísindasviði og mögulega fengið fræðslu um málefnið. 

Hugsanleg skýring á einsleitum hóp gæti verið sú að notast var við hentugleikaúrtak sem að 

auki gæti skýrt hvers vegna sumir þátttakendur hafi mögulega fengið meiri fræðslu um 

geðrækt en aðrir. Þar sem ekki var nægileg breidd í þátttakendahópnum gefa þessar 

niðurstöður takmarkaða innsýn í viðhorf og reynslu fólks á Íslandi. Efnið hefur lítið verið 

rannsakað og enginn staðlaður matslisti er til. Því þurftu rannsakendur að útbúa sérstakan 

viðtalsramma fyrir rannsóknina þar sem stuðst var við áðurnefndan spurningalista á vegum 

European Social Survey (EES). 

 

Lokaorð 

Lítið hefur verið kannað um viðhorf fólks til geðræktar. Áherslan hefur frekar verið á 

reynslu og hvað fólk gerir til að láta sér líða vel. Fyrir vikið var ekki mikið af gögnum sem 

sérstaklega tóku til viðhorfa til samanburðar. Þrátt fyrir það var viss samhljómur milli 

niðurstaðna rannsóknarinnar og þeirra erlendu heimilda sem snúa að viðhorfi fólks til 

geðræktar. 
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Á heildina litið gefa niðurstöðurnar vísbendingar um að fólk geri ýmislegt til að auka 

andlega vellíðan sína og telur það mikilvægt en gerir það ekki á meðvitaðan hátt. Að vera 

meðvitaður um hvað lætur manni líða vel og hvernig maður byggir sig upp andlega til að 

takast á við lífið áður en til hugsanlegra áfalla kemur er heilsuefling. Þetta sýnir hversu 

mikilvægt er að auka umræðuna um málið, benda á tenginguna milli vellíðunar og geðræktar, 

auk þess að geðrækt er jafn mikilvægur þáttur og líkamsrækt þegar horft er til heilsu almennt. 

Ýmislegt hefur verið gert í geðræktarmálum á Íslandi s.s. Geðorðin 10 (Salbjörg 

Bjarnadóttir, 2013) og heilsueflandi framhaldsskóli þar sem í sumum skólum er boðið upp á 

geðræktarkennslu (Sigrún Daníelsdóttir, 2015). Ef til vill hefur vantað upp á að fylgja þeim 

geðræktarverkefnum eftir sem hafa verið sett í framkvæmd og kanna viðhorf fólks til þeirra 

auk þess að mæla árangur þeirra. Áherslan í geðræktarstarfi á Íslandi hefur að mestu verið á 

einstaklingsgrundvelli og í formi annars og þriðja stigs forvarnar. Verkefnin hafa að mestu 

verið í formi fræðslu til að auka vitneskju fólks. Heilsueflandi framhaldsskóli er ef til vill 

með fyrstu geðræktarverkefnunum á Íslandi sem eru að fara upp með straumnum að 

einhverju leyti með því að byrja snemma, skapa styðjandi umhverfi og auka þekkingu. Þetta 

er að einhverju leyti í takt við hugmyndafræði heilsueflingar og Líkanið um valdeflandi 

heilsueflingu þar sem markmiðið er að skapa umhverfi sem styður við heilsu fólks. Ef vinna á 

eftir Líkaninu um valdeflandi heilsueflingu er mikilvægt að heyra hver viðhorf og reynsla 

almennings er á geðrækt og nýta það til áframhaldandi þróunar geðheilbrigðisstefnu á Íslandi. 

Að hafa fólk með í ráðum gerir því kleift að hafa áhrif á aðstæður í eigin lífi og huga að 

andlegri heilsu auk þess sem það er líklegra að ástunda geðrækt meðvitað. Þar sem geðrækt 

virðist vera einstaklingsbundin er mikilvægt fyrir stefnumótandi aðila að hafa í huga að skapa 

umhverfi með jöfnum tækifærum fyrir fólk óháð takmörkum þess sem hvetur til ástundun 

geðræktar. 
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Rannsakendur telja gagnlegt að rannsaka nánar viðhorf og reynslu fólks til geðræktar 

og með stærri og fjölbreyttari viðmælendahóp til að fá meiri dýpt í viðfangsefnið. Með 

slíkum niðurstöðum fá stefnumótunaraðilar verkfæri til að vinna á valdeflandi hátt að því að 

efla geðheilsu almennings.   
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                Fylgiskjal 1. Auglýsing fyrir rýnihópa 

 

 

 

Óskað eftir þátttakendum í umræðuhóp! 

B.S. verkefni til gráðu í iðjuþjálfunarfræði: 

Rannsóknin: Viðhorf og reynsla fólks til geðræktar 

Pítsa og kók í boði! 

Kæru nemendur 

 Útskriftarnemar í iðjuþjálfun við Háskólann á Akureyri óska eftir sjálfboðaliðum til 

að taka þátt í rýnihóp fyrir rannsóknarverkefni til B.S. gráðu. Tilgangur rannsóknarinnar er að 

fá upplýsingar um viðhorf fólks til hugtaksins geðrækt og hvaða skilning það leggur í það. Í 

hverjum rýnihópi verða 4-8 háskólanemar og reiknað er með 30-40 mínútum í umræður.  

Fyrri rýnihópurinn mun fara fram kl. 12, fimmtudaginn 9. apríl og sá seinni kl 12, 

föstudaginn 10. apríl, báðir í stofu K105. Í boði verða fríar pítsur og kók! 

 

Vinsamlegast tilkynnið þátttöku svo að hægt sé að vita fjöldann með því að senda 

staðfestingu á : ha110043@unak.is 

 

Með von um góðar móttökur 

Nemendur: Helena Rós, Pattý og Rakel J 

Ábyrgðaraðili: Sonja Stelly Gústafsdóttir, aðjúnkt við Heilbrigðisvísindasvið HA, 

sonjag@unak.is 
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Fylgiskjal 2. Viðtalsrammi 

Spurningar fyrir umræður í rýnihóp og einstaklingsviðtöl 

 

Geðrækt 

1. Hvað gerir fólk til að vera hamingjusamt og njóta lífsins? 

2. Hvernig teljið þið/telur þú að fólk hlúi að sinni andlegu heilsu og er það mikilvægt? 

Hvernig hlúið þið/hlúir þú að þinni andlegu heilsu?  

a. Hindranir 

I.    einstaklingsþættir 

II. umhverfisþættir 

b. Eflir 

I. einstaklingsþættir 

II. umhverfisþættir 

3. Hvað gerir fólk þegar eitthvað erfitt kemur upp á? 

a. Hindranir 

I. einstaklingsþættir 

II. umhverfisþættir 

b. Eflir 

I. einstaklingsþættir 

II. umhverfisþættir 

4. Tengið þið/tengir þú eitthvað af því sem búið er að ræða í dag við hugtakið geðrækt? 

Ef já, hvernig þá? Ef nei, hvers vegna ekki? 

5. Hver eru viðhorf þín/þitt til hugtaksins geðrækt samhliða hugtökunum líkamsrækt og 

heilsurækt? Hvað er sammerkt og hvað ekki? 

6. Teljið þið/telur þú að eitthvað sé hægt að gera til að stuðla að almenningur rækti sína 

andlegu heilsu? Ef já, hvað þá? 
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Fylgiskjal 3. Kynningarbréf 

 
10. apríl 2015 

 
 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar: 
Viðhorf og reynsla fólks til geðræktar 

 
Ábyrgðarmaður: Sonja Stelly Gústafsdóttir, aðjúnkt við heilbrigðisvísindasvið Háskólans á 
Akureyri. Sími: 460 8470. Netfang: sonjag@unak.is. 
 
Rannsakendur: Helena Rós Þórólfsdóttir, Patricia Huld Ryan og Rakel Valsdóttir, nemendur í 
iðjuþjálfunarfræði við Háskólann á Akureyri. 
 

Ágæti þátttakandi 

Kærar þakkir fyrir að bjóða þig fram til þátttöku í rannsókninni. Tilefni þessa bréfs er að kynna 
nánar tilgang og aðferðafræði rannsóknarinnar.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um viðhorf fólks til geðræktar. Leitað er m.a. eftir 
skoðunum þátttakenda um geðrækt, hvort og þá hvaða geðrækt fólk stundar og hvað eflir eða 
hindrar það í að stunda geðrækt. Rannsóknin er eigindleg rannsóknaraðferð þar sem gögnum 
verður safnað með einu hópviðtali og 3-4 einstaklingsviðtölum við einstaklinga sem hafa boðið 
sig fram til þátttöku.  

Umræða rýnihóps fer fram í Háskólanum á Akureyri og viðtöl fara fram á þeim stað sem 
þátttakandi óskar eftir. Áætlað er að bæði umræðan og hvert viðtal taki um 30-45 mínútur. 
Umræða og viðtöl verða hljóðrituð og eftir að hafa verið afrituð orðrétt er upptökum eytt. Í 
afrituninni er nöfnum og staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja niðurstöður 
rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga. Þátttakendur geta hætt í rannsókninni hvenær sem er 
og án útskýringa eða nokkurra eftirmála. 

Engir þekktir áhættuþættir eru samfara þátttöku í rannsókninni en ef umræður koma róti á huga 
þátttakenda má leita til Elínar Ebbu Ásmundsdóttur, iðjuþjálfa. S: 517 3471. 

Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar upplýsingar sem þátttakendur veita. Upplýsingar verða 
meðhöndlaðar í samræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 
Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað meðan á rannsókn stendur. Frumgögnum, 
ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt að rannsókn lokinni, eigi síðar en 13. júní 
2015. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar á kynningardegi heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á 
Akureyri, þann 19. maí 2015. 

Með vinsemd og virðingu, 

Helena, Patricia og Rakel  
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Fylgiskjal 4. Tilkynning til Persónuverndar 
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Fylgiskjal 5. Upplýst samþykki 

 
 

 
 
                            Upplýst samþykki 

 
Ég undirrituð/undirritaður hef undir höndum og hef lesið kynningarbréf um þátttöku í 
rannsókninni Viðhorf og reynsla fólks til geðræktar. 
Þátttakan felur í sér þátttöku í rýnihóp eða viðtali um viðhorf mitt til geðræktar. Umræðurnar 
verða hljóðritaðar, afritaðar orðrétt og upptökum og gögnum eytt að rannsókn lokinni, í 
síðasta lagi 13. júní 2015. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess 
vandlega gætt að ekki verði unnt að rekja þær til ákveðinna einstaklinga.  
 
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Sonja Stelly Gústafsdóttir, aðjúnkt við 
heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. 
 
Ég samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst í kynningarbréfi. Mér er ljóst 
að ég get hafnað eða hætt þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi sem er án útskýringa eða 
nokkurra eftirmála. 
 
 
________________________________                         _____________________________ 
Undirskrift þátttakenda                                  Staður og dagsetning 

 

Við undirritaðar staðfestum hér með að við höfum upplýst ofangreindan þátttakanda um 
tilgang og eðli rannsóknarinnar Viðhorf og reynsla fólks til geðræktar í samræmi við lög og 
reglur um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 
 

________________________________                          
Undirskrift rannsakanda 
 

________________________________                          
Undirskrift rannsakanda 
 

________________________________                          
Undirskrift rannsakanda 

 

Upplýst samþykki fyrir þessari rannsókn er í tvíriti. Þátttakandi heldur eftir öðru eintakinu en hitt er varðveitt af 
ábyrgðarmanni rannsóknar.   


