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Útdráttur 

Sýnt er að öldruðum ökumönnum muni fjölga til muna á næstu árum. Kynslóðin sem nú 

er smám saman að komast á eftirlaunaaldurinn ólst upp með einkabílnum og er mjög 

fastheldin á þann ferðamáta. Aldraðir tengja akstur einkabílsins við hreyfanleika og 

aðgang að samfélaginu, sem er lykilþáttur lífsgæða og farsællar öldrunar. Einkabíllinn 

þykir tiltækur og sveigjanlegur ferðamáti sem veitir öldruðum ökumönnum tilfinningu 

fyrir frelsi og sjálfstæði.  Aksturslok eru talin vera ákveðin tímamót í lífi fólks. Almennt er 

litið svo á að það sé bæði samfélagsleg ábyrgð og þjóðfélagslegur hagur af því að greiða 

fyrir tækifærum aldraðra til áframhaldandi þátttöku í samfélaginu. Það kemur í veg fyrir 

að þeir einangrist ásamt því að auðvelda þeim að viðhalda andlegri og líkamlegri heilsu 

og virkni sem kostur er.  

Rannsókn þessi er eigindlegrar gerðar og voru tekin viðtöl við átta heimabúandi 

aldraða fyrrum ökumenn. Við gagnagreiningu var stuðst við aðferðir grundaðrar 

kenningar. Helsti tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvernig aksturslok 

viðmælenda bar að garði, upplifun þeirra og reynslu af aksturslokunum og hvað hafi 

tekið við eftir að akstri einkabílsins lauk. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að almennt verði mikil 

breyting á högum aldraðra við aksturslok. Það dró úr athöfnum utan heimilis og 

félagslegri þátttöku og flestir viðmælenda upplifðu skerðingu á sjálfstæði sínu og frelsi. 

Ástæður og aðdragandi akstursloka höfðu þó mikið með áhrif aksturslokanna á líf og 

líðan viðkomandi einstaklinga að gera.  

Í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar má telja að mikilvægt sé fyrir aldraða 

einstaklinga að taka sjálfir ákvörðun um að hætta að keyra og betra er að taka þá 

ákvörðun tímanlega. Afleiðingar akstursloka eru einkum komnar undir 

ferðamöguleikum, hreyfifærni og heilsufari ásamt tengslaneti, búsetu og efnahag. Það 

að geta aðlagast breyttum lífsstíl og öðlast sátt við tilveruna virðist vera úrslitaatriði fyrir 

líf og líðan aldraðra eftir aksturslok.  

 

Lykilorð: Aldraðir ökumenn, hreyfanleiki, lífsgæði, aksturslok, aksturshegðun, ferðamáti. 
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Abstract 

There is substantial evidence that the number of older drivers will increase rapidly in 

the coming years.  The generation who is now reaching retirement age has relied on 

personal vehicles as its primary means of transportation and is often reluctant to give 

up that way of travelling. The elderly connect driving their own car with mobility and 

with access to the community which is a key factor in quality of life and successful 

ageing. The private car is perceived as an available and a flexible way of transportation 

which gives elderly drivers a sense of freedom and independence. Driving cessation is 

considered to be a turning point in people's lives. The common view is that it is both a 

social responsibility and beneficial to the community to facilitate opportunities for the 

elderly to continue participation in society. This prevents isolation and help the elderly 

to maintain mental and physical wellbeing and activity as well as possible.  

The research is based on qualitative research methods. The respondents were eight 

home-dwelling former drivers. Analysis was performed following Grounded theory. The 

main goal of the research was to examine how the respondents' discontinuation of 

driving came about, their experiences of the driving cessation and what had taken place 

after having stopped driving their private car. 

The main results of the research showed that in general major changes occur in the 

lives of older drivers when they stop driving. Social activities outside home decreased 

and most of the participants experienced lack of independence and diminished 

freedom. It was seen that the reasons and antecedents of driving cessation had bearing 

on their lives and wellbeing.  

Results indicate that it is important for individuals to make their own decisions 

about cessation of driving and to make that decision in time. Consequences of driving 

cessation are in particular related to travel options, motor skills and health conditions 

along with social network, residence and financial status. The ability to adjust to a 

different lifestyle and to be content with life seems to be crucial for life and wellbeing 

after driving cessation. 

Keywords: Older drivers, mobility, quality of life, driving behaviour, driving 

cessation, transportation. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er fullnaðarverkefni til norrænnar meistaragráðu í öldrunarfræðum  

(NordMaG) við Félagsráðgjafardeild við Háskóla Íslands.  Ritgerðin er metin til 40 ECTS 

eininga og skiptist í fræðilega umfjöllun um aksturslok aldraðra og eigindlega rannsókn 

þar sem tekin eru viðtöl við átta fyrrum ökumenn. Leiðbeinandi var Dr. Sigurveig H. 

Sigurðardóttir dósent við Háskóla Íslands.  

Upphaflega var ætlun mín að taka örfá námskeið innan öldrunarfræðinnar til  

endurmenntunar og innsýnar í fræðasviðið.  Smám saman teygðist úr námsferðinni og 

að lokum  var ekkert eftir „nema“  að vinna lokaritgerð. Ég tel mig eiga mikið að þakka 

Sigurveigu H. Sigurðardóttur sem er áhugasamur og hvetjandi kennari. Ég þakka henni 

sérstaklega fyrir að hafa stutt mig í vali á viðfangsefni mínu. Samnemendum mínum, 

sem eru víða starfandi í öldrunar- og velferðargeiranum, þakka ég ánægjulega og 

lærdómsríka samfylgd. Þá þakka ég viðmælendum mínum af heilum hug fyrir þátttöku í 

rannsókninni. Að lokum færi ég börnunum mínum og nánustu vinum alúðarþakkir fyrir 

ábendingar, hvatningu og móralskan stuðning.  

Von mín er sú að aukin þekking og skilningur á aksturslokum aldraðra muni leiða til 

þess að umræða um þetta málefni aukist í samfélagi okkar og verði í anda 

öldrunarfræðinnar, bæði fagleg og víðsýn.  
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1 Inngangur 

Akstur aldraðra hefur verið töluvert til umjöllunar undanfarna áratugi, bæði á 

þjóðfélagslegum og fræðilegum vettvangi.  Akstur einkabíls er sá ferðamáti sem aldraðir 

kjósa helst og er þeim mikils virði þar sem hann auðveldar hreyfanleika. Hreyfanleiki er 

meðal annars lykill að bjargráðum, félagslegum samskiptum og frístundaiðju utan 

heimilis og telst vera einn lykilþátta heilbrigðrar öldrunar (Satariano o.fl., 2012). Samfara 

hækkandi hlutfalli aldraðra í þjóðfélaginu hefur eldri ökumönnum fjölgað og ætlað er að 

hlutfall þeirra muni vaxa hraðar vegna aukins fjölda ökuskírteinishafa. Kemur það meðal 

annars til af því að fjölmennir árgangar fæddust eftir síðari heimstyrjöldina. Með aukinni 

þátttöku kvenna út í samfélaginu, á seinni hluta síðustu aldar, tóku konur að setjast 

undir stýri í auknum mæli. Notkun einkabíls þykir sjálfsögð bæði hjá konum og körlum 

og ungu fólki sem öldruðu. Þá getur fólk og keyrt lengur fram á efri árin en áður vegna 

bættrar heilsu og aukinna lífslíkna (Helga María Hallgrímsdóttir og Jón Snædal, 2002; 

Kjartan Þórðarson og Valdimar Briem, 2007; Levin, Dukic, Henriksson, Mårdh og 

Sagberg, 2009). 

Segja má að það verði sérstök tímamót í lífi ungra einstaklinga þegar þeir öðlast 

ökuréttindi, að þau feli í sér nokkurs konar vígslu inn í heim fullorðinna.  Að sama skapi 

er um ákveðin tímamót að ræða hjá eldra fólki þegar það leggur bílnum fyrir lífstíð, því 

að akstur einkabílsins er, fyrir utan hreyfanleika, tákn um frelsi og sjálfstæði. Akstur 

útheimtir tiltekna líkamlega, andlega og vitræna færni að auki. Þegar eldra fólk upplifir 

að þessir mikilvægu þættir eru ekki jafn sjálfsagðir í lífi þess og áður, geta vaknað upp 

hjá því blendnar tilfinningar gagnvart stöðu þess í samfélaginu og þeirri áskorun að 

takast á við breyttar aðstæður (Liddle, Turpin, Carlson og McKenna, 2008; Satariano 

o.fl., 2012).  

Með hliðsjón af ofangreindu, að ökuskírteini og einkaakstur hafi heilsufarslegt 

tilfinningalegt, félagslegt og hagnýtt gildi, getur hugmyndin og umræðan um að láta af 

akstri verið viðkvæm og erfið.  Hvað missir fólk og hvað fær það í staðinn? Spurningin 

um það hvenær eigi að hætta að keyra getur orðið áleitnari eftir því sem lengra líður á 

ævina og jafnvel skapast utanaðkomandi þrýstingur þar á (Liddle o.fl., 2008).  Hins vegar 
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þykir ljóst að þrátt fyrir ýmiss sammerki eru aldraðir bæði fjölmennur og fjölbreyttur 

hópur einstaklinga, á misjöfnum aldri, með misjafna færni og heilsufar, margbreytilega 

reynslu að baki og með mismunandi viðhorf til lífsins (Ferraro, 2007). Þar af leiðandi 

geta ástæður fyrir aksturslokum aldraðra verið mismunandi og upplifun og reynsla bæði 

fyrir og eftir aksturslok verið misjöfn og einstaklingsbundin.   

Áhugi minn á þessu málefni vaknaði þegar ég starfaði í þjónustukjarna fyrir aldraða 

á árunum 2003-2008. Varð ég þá vör við að aldrað fólk stóð oft frammi fyrir erfiðleikum 

við að komast leiðar sinnar án einkabíls. Í nokkrum tilvikum var um mikla tregðu að 

ræða hjá fólki þegar kom að því að leggja bílnum og stundum kom til íhlutunar 

aðstandenda. Ég skynjaði að samfara aksturslokum urðu afgerandi umskipti í lífi fólks. 

Mikilvægur þáttur var að hverfa úr lífi þess. 

 Viðhorf til efri áranna hafa gjörbreyst á síðari árum. Þjóðfélagið og ekki síður 

aldraðir sjálfir leggja ríka áherslu á að þeim sé gert kleift að búa á eigin heimilum, við 

sem eðlilegastar aðstæður í lengstu lög og að viðhalda sjálfstæði sínu og reisn. Aldraðir 

eru að öllu jöfnu virkur aldurshópur og almennt er litið svo á að það sé bæði 

samfélagsleg  ábyrgð og þjóðfélagslegur hagur af því að greiða fyrir tækifærum aldraðra 

til áframhaldandi þátttöku í samfélaginu. Þannig að  þeir einangrist ekki og nái að 

viðhalda andlegri og líkamlegri heilsu og færni eins og kostur er (Haak, Fänge, Iwarsson 

og Dahlin-Ivanoff, 2011; Sigrún Júlíusdóttir, 2002; Steinunn K. Jónsdóttir, 2001). Með 

þessa sýn að leiðarljósi er bæði áhugavert og mikilvægt að afla þekkingar á því hvort og 

þá hvernig líðan og hagir aldraðra ökumanna taki breytingum  við og eftir aksturslok. 

Rannsóknarefnið er einnig mikilsvert til aukins skilnings í nærumhverfi og samfélaginu 

almennt á stöðu þessa hóps. - Líta má á þessa rannsókn sem lið í því að koma röddum  

aldraðra fyrrum ökumanna á framfæri. 

Ritgerð þessi fjallar um aksturslok aldraðra, sem telst mikilvægt þjóðfélagslegt 

málefni þar eð aldraðir ökumenn eru fjölmennir þátttakendur í umferðinni og mun fara 

fjölgandi. Hún felur bæði í sér fræðilega samantekt um efnið svo og eigindlega 

viðtalsrannsókn þar sem sjónum er beint að  öldruðum íbúum á Reykjavíkursvæðinu, 

sem komnir eru  yfir  áttrætt og hafa látið af akstri.  Markmiðið er að kanna viðhorf  

viðmælenda til einkaaksturs og akstursloka, hvernig aksturslok þeirra bar að garði, 
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upplifun og reynslu af aksturslokunum og að síðustu hvað hafi tekið við eftir að akstri 

einkabílsins lauk.  

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

 Hver eru viðhorf aldraðra til einkaaksturs og akstursloka?  

 Hvers vegna hætta aldraðir að keyra? 

 Líf og líðan aldraðra að loknum akstri? 

Rannsóknin er eigindlegrar gerðar og  byggir á hálfopnum viðtölum þar sem stuðst er við 

viðtalsramma, hannaðan út frá rannsóknarspurningunum. Viðtöl voru tekin við átta 

einstaklinga yfir áttrætt, sem höfðu gengið í gegnum aksturslok. Miðað var við að  

lágmark eitt til hámark þrjú ár hefðu liðið frá aksturslokum þátttakenda. Úrtakið var 

markvisst hentugleikaúrtak. Viðmælendur voru valdir með hliðsjón af þeim spurningum 

sem rannsókninni er ætlað að svara. Alhæfingargildi er takmarkað en þessi aðferð 

hentar vel þegar sjónarmið þátttakenda er í fyrirrúmi. 

Ritgerðin skiptist í átta kafla  og hefst á Inngangi. Í kafla tvö  er fjallað um öldrun 

mannfjöldans, hlutfall aldraðra á Íslandi og mismunandi sýn á aldur og öldrun. Í lok 

kaflans er gefin innsýn í hlutfall aldraðra ökumanna hér á landi. Í þriðja kafla er sýn og 

nálgun öldrunarfræðinnar reifuð. Kafað er í nokkur meginhugtök og kenningar innan 

öldrunarfræðinnar og samhliða gefin innsýn í hugmyndafræðina sem að baki liggur. Í 

fjórða kafla er faglega rýnt í aksturslokafræðin. Leitast er við að gefa greinargott  yfirlit 

um meginumfjöllunarefni og áherslur þeirra fræða. Í fimmta kafla verður greint frá  

framkvæmd rannsóknarinnar og þeirri aðferðafæði sem stuðst er við. Í sjötta kafla eru 

kynntar niðurstöður rannsóknarinnar og eru þær teknar til umfjöllunar og túlkunar í 

sjöunda kafla. Ritgerðinni lýkur með niðurlagsorðum og hugleiðingu rannsakanda. 
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2 Hlutfallsleg fjölgun aldraðra  -  breytt og mismunandi öldrunarviðmið 

Í þessum kafla verður rætt um öldrun mannfjöldans (macro) og öldrun einstaklinga 

(micro) út frá hinum ýmsu sjónarmiðum. Lýðfræði öldrunar verður reifuð. Gerð verður 

grein fyrir mismunandi „aldri“ aldraðra, afstæðni aldurs og breyttum viðmiðum um 

aldur, bæði almennt séð og gagnvart öldruðum ökumönnum.  Mannfjöldaspá fyrir Ísland 

verður skoðuð til ársins 2040 ásamt ýmsum samfarandi lýðfræðilegum breytum. Að 

lokum verður fjallað um hlutfall aldraðra handhafa  ökuskírteina hér á landi og víðar svo 

og kynjamun í því sambandi.  

2.1 Öldrun mannfjöldans 

Stundum er talað um öldrun samfélaga. Er þá verið að vísa til breyttrar 

aldurssamsetningar meðal þjóða heims. Fjöldi þeirra sem eru 65 ára og eldri hefur verið 

að aukast og mun aukast mjög í hlutfalli við fólk á vinnualdri á sama tíma og yngra fólki 

fækkar. Þetta útleggst á máli lýðfræðinnar sem lækkandi fæðingartíðni samfara 

lækkandi dánartíðni.  Aukið langlífi einstaklinga er tilkomið vegna lækkandi dánartíðni, 

en í sögulegu ljósi hefur öldrun mannfjöldans að miklu leyti mátt rekja til lækkandi 

fæðingartíðni (Yaukey , Anderton og Lundquist, 2007). 

Fjölgun aldraðra ökumanna er fylgifiskur hækkandi hlutfalls aldraðra. Eldri konum 

undir stýri fer fjölgandi, fólk keyrir lengur fram eftir aldri en áður og einnig er 

einkabílaeign mjög almenn (Levin o.fl., 2009). Barnabombukynslóðin (baby boomers) er 

talin verða mjög fastheldin á ferðamáta einkabílsins. Um er að ræða hina fjölmennu 

árganga sem fæddust eftir síðari heimstyrjöldina á árunum 1946-1964 bæði í Evrópu og 

Bandaríkjunum og eru þegar að koma inn í eftirlaunaárin. 

2.1.1 Lýðfræði öldrunar 

Framlag lýðfræðinnar til öldrunarfræðinnar felst einkum í því að hún skráir, lýsir og segir 

fyrir um breytingar á aldurssamsetningu mannfjöldans á heimsvísu og til samanburðar 

milli landa. Hún lýsir jafnframt lífslíkum, dánartíðni og umfangi sjúkdóma og örorku 

meðal þjóða.  Lýðfræði öldrunar þróaðist sem sérstök undirgrein upp úr miðri 20. öld 

þegar lækkandi fæðingar- og dánartíðni tók að setja verulegan svip á aldurssamsetningu 
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þjóða heims. Fyrir þann tíma beindu lýðfræðingar frekar sjónum að breytingum á 

fæðingartíðni en minnkandi dánartíðni (Wilmoth og Longino, 2007). Nú byggja 

lýðfræðingar mannfjöldaspár á samsetningu mannfjöldans, sem hefur þá kosti í för með 

sér að ekki er þá eingöngu einblínt á heildarmannfjölda heldur einnig aldurs- og 

kynjasamsetningu þjóða (Yaukey o.fl., 2007). 

2.2 Aldur og öldrun 

Öldrun kallast það ferli sem á sér stað þegar árin færast yfir einstaklinginn og þær 

breytingar sem því eru samfara, líkamlega, andlega og félagslega (Jón Björnsson, 1996a). 

Einstaklingar á sama aldri geta verið „misaldraðir“ eftir því frá hvaða sjónarhorni 

þeir eru skoðaðir. Hugmynd um þrenns konar aldur hefur verið varpað fram til að ná yfir 

líffræðilega, sálræna og félagslega þætti öldrunar. Líffræðilegi aldurinn segir til um það 

hvar einstaklingurinn er staddur á æviferlinum. Hvernig öldrun færist yfir líkamann með 

tíð og tíma og vísar í raun til þess að með auknum aldri aukast dánarlíkur. Hér togast 

gjarnan á tvö skýringarlíkön; klukkulíkanið sem gengur út frá að öldrun komi innan frá 

og búi í erfðaboðunum, og líkanið af vélinni sem tekur mið af ytri þáttum í formi álags og 

slítandi áhrifa. Aldur í árum og líffræðilegur aldur fylgjast nokkuð að en eru ekki lagðir 

saman að jöfnu. Með sálrænum aldri er átt við sjálfsmynd einstaklingsins og tilfinningu 

hans fyrir eigin aldri. Einstaklingar sem fæddir eru á sama ári geta upplifað sig 

misjafnlega gamla. Þarna kemur lífsaga fólks (svo sem almenn velgengni eða áföll og 

missir), lífsviðhorf og heilsufar mjög við sögu.  Félagslegur aldur vísar til þess að 

einstaklingar eru gjarnan jafngamlir og samfélagið vill gera þá. Samfélagið skipar fólki 

niður í aldurshópa og setur þeim formlegar og óformlegar reglur, sem og ákveðin 

hlutverk og gefur þeim réttindi samkvæmt því. Með þessu sjónarmiði er nær eingöngu 

horft til fjölda æviára (Bond og Coleman, 2001; Jón Björnsson, 1996a; Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2004).  

Hér á Íslandi segir  í lögum um málefni aldraða (nr. 125/1999) að aldraður teljist sá 

sem hefur náð 67 ára aldri. Ljóst má vera að algild öldrunarmörk taka ekki mið að þeirri 

staðreynd, að öldrun þróast ekki með sama hætti meðal einstaklinga. Öldrunarferlið er 

mjög einstaklingsbundið (SafetyNet, 2009). 
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Vegna aukins langlífis er öldruðum gjarnan skipt upp í aldurshópa, yngri aldraða og 

eldri aldraða. Stundum er vísað til mjög aldraðs eða háaldraðs fólks innan 

öldrunarfræðinnar (very old/oldest old) er þá gjarnan átt við 80 ára og eldri. Það sést 

víða í fræðilegum textum að farið er að hækka efstu mörkin í 85 ára og eldri. Er það talið 

merki um vaxandi heilbrigði, vellíðan og færni meðal aldraðra. Fyrir um 20 árum flokkaði 

öldrunarfæðin fólk á aldursbilinu 75-80 ára til elsta aldurshópsins (Fingerman og Baker, 

2007).  Hagstofa Bandaríkjanna skilgreinir alla íbúa frá 65 ára aldri sem aldraða en hefur 

sett fram þrjú viðmið; yngri aldraðir eru á aldursbilinu 65-74, aldraðir 75-84 og  

háaldraðir teljast þeir sem eru 85 og eldri (Sugar, Riekse, Holstege og Faber, 2014). 

Hið sama á við um aldraða ökumenn, öldrunarmörkin hafa færst upp á við. 

Evrópusambandið skilgreinir aldraða ökumenn sem 75 ára og eldri.  Áður var miðað við 

65 ára aldursmörkin. Ástæðan fyrir hækkuðum aldursmörkum er sú að 75 ára 

einstaklingar eru almennt taldir jafn þróttmiklir og 65 ára einstaklingar voru taldir áður, 

sem einmitt endurspeglast í lækkandi dánartíðni. Aldur sem slíkur segir ekki til um 

ökuhæfni.  Aldraðir ökumenn eru ekki einsleitur hópur og það getur verið mikill munur á 

líkamlegri og andlegri færni þó lífaldur sé hinn sami. Sá möguleiki er fyrir hendi að 

sjötugur einstaklingur sé í betra formi en fertugur einstaklingur (Donorfio, D’Ambrosio, 

Coughlin og Mohyde, 2008; Guðmundur Freyr Úlfarsson, 2005; SafetyNet, 2009).    

Viðhorfin til þess að eldast hafa verið að breytast. Aldursár ein og sér eru órætt 

viðmið þegar kemur að því að setja mælikvaðra yfir öldrun. Aldur er jafnframt talinn 

hafa  æ minna um það að segja hvernig við lítum á fólk (Sigrún Júlíusdóttir, 2002; Sugar 

o.fl., 2014).  

2.3 Hlutfallsleg fjölgun aldraðra á Íslandi 

Hér verður hlutfallsleg fjölgun aldraðra skoðuð á tímabilinu 1980 til 2040 og fjallað um 

ýmsar samfarandi lýðfræðilegar breytur. Miðað er við miðspá fyrir árin 2020 til 2040.  Sá 

háttur er  hafður á að miða hlutfall aldraðra við 65 ára og eldri í samræmi við það sem 

tíðkast víðast hvar erlendis sem og á alþjóðavettvangi. Hagstofan miðar einnig  víða í 

útreikningum sínum við þennan aldur til að hafa samræmi og samanburð við önnur lönd 

(Hagsofa Íslands, 2008). 
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Sjá má í töflu 1 að það hafa orðið og verða talsverðar breytingar á hlutfalli 

landsmanna 65 ára og eldri á tímabilinu  1980 til 2040. Ef spáin gengur eftir mun hlutfall 

80 ára og eldri af heildarmannfjölda rúmlega þrefaldast, fara úr 2,21% í 7,17%. Vegna 

aukinnar ævilengdar verða mestar breytingar á hlutfalli eldri aldraðra. Áberandi hröð 

fjölgun verður meðal einstaklinga 65 ára og eldri eftir 2020, þegar fjölmennir árgangar 

fæddir um og eftir miðja síðustu öld komast á þennan aldur.  

 

Meðalævilengd 1 karla mun lengjast um rúmlega 11 ár á tímabilinu. Undanfarna áratugi 

hefur munur á lífslíkum kvenna og karla minnkað, en konur munu áfram hafa 

vinninginn.  Kynjahlutfallið hækkar að sama skapi, en þá er fjöldi karla deildur með 

fjölda kvenna. Árið 1980 eru til dæmis rúmlega 67 karlar 80 ára og eldri á hverjar 100 

konur í sama aldurshópi, en munu verða árið 2040, samkvæmt spánni, tæplega 84 

miðað við hverjar 100 konur.   

2.4 Hlutfall aldraðra handhafa ökuskírteina og kynjamunur 

Þær upplýsingar fengust hjá embætti ríkislögreglustjóra (Árni E. Albertsson, munnleg 

heimild, 20. mars 2015) að í mars 2015 voru alls 20.284 einstaklingar 70 ára og eldri 

handhafar ökuskírteina eða með gild ökuréttindi. Eru það 67,7% af heildarmannfjölda 70 

ára og eldri. Meirihluti  ökuleyfishafa í þessum aldurshópi býr á höfuðborgarsvæðinu, 

                                                       
1 Til glöggvunar, þá  er ýmist talað um meðalævilengd, lífslíkur við fæðingu eða ólifaða meðalævi við 
fæðingu. Aukin meðalævilengd er eðlilega í samhengi við minnkandi dánarlíkur. 

Tafla  1: Ýmsar lýðfræðilegar stærðir yfir 65 ára íbúa og eldri á Íslandi fyrir árin 1980-2040 

 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Heildarmannfjöldi 226.948 253.785 279.049 317.630 342.716 371.976 396.793 

Heildarmannfjöldi 65 ára + 22.303 26.838 32.308 38.069 51.428 71.223 84.752 

Hlutfall 65 + af heildarmannfj. 9,82% 10,57% 11,57%  11,98% 15,00% 19,15% 21,35% 

Konur 65 ára og eldri 12.278 14.881 17.770 20.618 27.448 37.270 44.182 

Karlar  65 ára og eldri 10.025 11.957 14.538 17.451 23.980 33.953 40.570 

Hlutfall 80 + af  heildarmannfj. 2,21% 2,49% 2,67% 3,33% 3,77% 4,97% 7,17% 

Ólifuð meðalævi kvenna 79,6 ár  80,3 ár 81,6 ár  83,7 ár 84,8 ár 85,9 ár 87,1 ár 

Ólifuð meðalævi karla 73,9 ár 75,9 ár 77,5 ár 79,7 ár 82,1 ár 83,8 ár 85,1 ár 

Kynjahlutfall 65 ára og eldri 81,5 80,3 81,8 84,6 87,3 91,1 91,9 

Kynjahlutfall 80 ára og eldri 67,3 63,8 62,2 67,2 72,1 81,1 83,8 

Heimild: Hafstofa Íslands, veftafla, 2014 
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eða 61,3%. Af heildaríbúafjölda á höfuðborgarsvæðinu 70 ára og eldri eru tæp 68% með 

gild ökuréttindi. Ef aldurshópurinn er þrengdur í 75 ára og eldri, þá eru um 63% þessa 

aldurshóps með gild ökuréttindi á landsvísu og 52% þeirra sem eru 80 ára og eldri. 

Hlutfall ökuleyfishafa í aldurshópnum 85 ára og eldri er 31%. Rannsóknir hafa sýnt að 

hlutfall aldraðra ökumanna lækkar ört eftir 85 ára  aldursmörkin (Glasgow, 2000).  

Ekki hefur verið farið í það, að sögn Árna E. Albertssonar (munnleg heimild, 20. 

mars 2015) að taka út upplýsingar um kynjasamsetningu ökuleyfishafa hér á landi, 

þannig að þær upplýsingar liggja ekki fyrir. - Sé horft til annarra landa má nefna að árið 

2009  voru 54% íbúa 70 ára og eldri með gild ökuskírteini á Bretlandseyjum, 76% karla 

og 37% kvenna (Musselwhite, 2011a). Í Svíþjóð árið 2004 voru 84% karla 80 ára og eldri 

handhafar ökuskírteina og 33% kvenna í sama aldurshópi. Var það ekki ósvipað og í 

Bandaríkjunum (Hakamies-Blomqvist, Siren og Davidse, 2004).  

Í þessu sambandi skal þess getið að hér á Íslandi og á Bretlandseyjum miðast 

endurnýjunarskilyrði ökuskírteina við sjötugsaldur. Svíar viðhafa hins vegar engin 

aldursbundin endurnýjunarskilyrði ökuskírteina. Í Bandaríkjunum er það misjafnt milli 

ríkja hvort sett eru endurnýjunarskilyrði út frá aldri (Hakamies-Blomqvist o.fl., 2004; 

Safetynet, 2009).  

Upplýsingar um fjölda handhafa ökuskírteina  segja raunar ekki til um fjölda virkra 

ökumanna. Bílanotkun minnkar með aldrinum hjá einstaklingum af báðum kynjum. 

Margar rannsóknir benda til þess að eldri konur aki almennt minna en karlar í sama 

aldurshópi og eigi síður bíl. Þær bæði aka sjaldnar og hætta akstri fyrr á ævinni, þrátt 

fyrir lengri meðalævi (Guðmundur Freyr Úlfarsson, 2005; Hakamies-Blomqvist og 

Wahlström, 1998; Kjartan Þórðarson og Valdimar Briem, 2007;  OECD, 2001). Í flestum 

vestrænum ríkjum fer kynjamunur ökuskírteinishafa hverfandi (Hakamies-Blomqvist og 

Siren, 2003). Á undanförum þremur áratugum hefur til dæmis kvenbílstjórum 65 ára og 

eldri fjölgað á Bretlandseyjum um 600% en karlbílstjórum um 200% (Musselwhite, 

2011b).  
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3  Öldrunarfræðin -  nálgun, hugtök og kenningar 

Í þessum kafla er byrjað á að ræða sýn og áherslu öldrunarfræðinnar, sem er 

regnhlífarhugtak yfir fjölda fagsviða, er varða öldrun og aldraða. Fjallað verður um 

mismunandi hugmyndafræðilega sýn á öldrun. Þá verður gerð grein fyrir skilgreiningum 

á heilbrigði og lífsgæðum, sem eru afar víðtæk hugtök. Kynntar verða hugmyndir 

umhverfisöldrunarfæðinnar um að eldast heima. Að lokum verður fjallað um nokkrar 

helstu kenningar öldrunarfræðinnar. - Með framsetningu kenningar er verið að reyna að 

túlka eða útskýra  ákveðna hlið raunveruleikans (Newman og Grauerholz, 2002).  

3.1 Þverfagleg nálgun 

Innan öldrunarfræðinnar er rík áhersla lögð á þverfaglega nálgun, upphaflega á hún þó  

rætur sínar að rekja til læknisfræðinnar eða öldrunarlækninga. Greinin er tiltölulega ung 

en hefur vaxið fiskur um hrygg og í dag sameinast fjöldi fræðinga og fagfólks undir 

merkjum öldrunarfræðinnar. Má þar til dæmis nefna, fyrir utan lækna og 

hjúkrunarfræðinga, félagsráðgjafa, iðjuþjálfa, sjúkraþjálfara, sálfræðinga, lýðfræðinga, 

faraldsfræðinga, hagfræðinga, íþróttafræðinga og tómstundafræðinga. Öldrunarfræðin 

leggur áherslu á að öldrun sé eðlilegur hluti lífsferils, ekki sjúkdómsástand, að aldraðir 

séu fjölbreyttur hópur einstaklinga og leitast við að stuðla að aukinni þekkingu á hinum 

margvíslegu hliðum öldrunar, með velmegun og farsæla öldrun fyrir bæði einstaklinga 

og heildina að leiðarljósi  (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2004;  Wilmoth og Ferraro, 2007). 

Öldrunarfræðin leitast við að lýsa öldrun og birtingaformum hennar í sem víðustum 

skilningi. Leitað er skýringa á öldrun og könnuð áhrif hennar á líðan, færni og viðhorf 

einstaklingsins (Jón Björnsson, 1996a). Mikilvægt er að skoða aðstæður aldraðra 

einstaklinga út frá samhengi og heildarsýn (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2004). 

3.2 Heilbrigðishugtakið 

Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO, 2006) vísar 

heilbrigði til fyllilegrar líkamlegar, andlegar og  félagslegrar vellíðunar, en ekki bara þess 

að vera laus við sjúkdóma og heilsubrest. Ennfremur segir að góð heilsa sé 

grundvallarréttindi allra einstaklinga án tillitis til kynþáttar, trúar, stjórnmálaskoðana og 
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efnahags- og félagslegrar stöðu. Rannsóknir hafa sýnt að ójöfnuður og fátækt hafa 

neikvæð áhrif á heilbrigði almennt (Ragland, Satariano og McLeod, 2004). 

Við rannsóknir innan öldrunarfræðinnar sem tengjast heilsu aldraðra einstaklinga er 

sjálfsmetin heilsa (self-rated health) algengur mælikvarði, en sýnt hefur verið fram á 

marktæk tengsl milli sjálfsmetinnar heilsu og dánartíðni. Sjálfsmetnin heilsa er 

margslungið fyrirbæri, sem byggir á skynjun og upplifun fólks á heilsu sinni og færni 

almennt. Við mat á eigin heilsu tekur fólk mið af fyrra og núverandi heilsufari og líðan 

ásamt lífstíl sínum í félagslegu og menningarlegu  samhengi, jafnframt er samanburður 

við jafnaldra í svipuðum aðstæðum hafður til hliðsjónar (Jylhä, 2009). Sjálfsmetin heilsa 

hefur reynst góður mælikvarði á aksturshæfni aldraðra ökumanna og hefur forspárgildi 

varðandi aksturslok, það er hve lengi fólk keyrir fram eftir aldri (Anstey, Windsor, Luszcz 

og Andrews, 2006). 

3.2.1 Farsæl, heilbrigð  og virk öldrun 

Á Vesturlöndum og víðar er lögð áherslu á heilbrigða öldrun og að bæta þannig lífi við 

árin.  Þá er ekki fyrst og fremst verið að leggja áherslu á aukið langlífi, eða að bæta árum 

við lífið, fremur er verið að knýja á um aukin lífsgæði á efri árum og að tími fötlunar og 

sjúkdóma verði sem skemmstur í lífi hvers einstaklings (Pálmi V. Jónsson, 2001).  

Síðustu áratugi hafa áherslur verið í þá átt að það sé á ábyrgð einstaklinga að 

ástunda heilsusamlega lifnaðarhætti sem kostur er. Hins vegar sé það samfélagslegt 

hlutverk að stuðla að jákvæðri sjálfsímynd aldraðra og að skapa þeim svigrúm til virkni 

og þátttöku í þjóðfélaginu, en veita heilbrigðis- og velferðarþjónustu þegar þörf er á   

(Kruse, 2012;  Pálmi V. Jónsson, 2001;  Steinunn K. Jónsdóttir, 2001).   

Innan öldrunarfræðinnar er fjallað um „öldrun“ undir mismunandi formerkjum. 

Talað er um til dæmis farsæla öldrun (successful aging), heilbrigða öldrun (healthy 

aging) og  virka öldrun (active ageing). Margir hafa reynt að skilgreina þessi hugtök, ekki 

síst farsæla öldrun (Dillaway og Byrnes, 2009; Ferraro, 2007). Með farsælli og heilbrigðri 

öldrun eru lagðar áherslur á svipaða þætti, sem í hnotskurn felast í líkamlegri, andlegri 

og félagslegri vellíðan. Að aldraðir geti viðhaldið sjálfstæði í eigin málum og ákvörðunum 

daglegs lífs, þeim gefist kostur á að njóta lífsreynslu sinnar og sköpunargleði og að taka 

virkan þátt í félagslífi og athöfnum þjóðfélagsins, þar sem þeir bæði leggja sitt af 
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mörkum og njóta ávaxta framþróunar. Almennt er litið svo á að heilbrigð öldrun sé 

ævilangt ferli (Kruse, 2012;  Pálmi Jónsson, 2001; Peel, Bartlett og MacClure, 2004).  

Virk öldrun er í ætt við heilbrigða og farsæla öldrun. En með farsælli og virkri öldrun 

er gjarnan líka  lögð áhersla á atvinnuþátttöku eða að samfélagið greiði fyrir slíkum 

tækifærum. Staðreyndin er sú að eldra fólk á ekki greiðan aðgang að vinnumörkuðum. 

Sjónum er því líka beint að sjálfboðavinnu í tengslum við farsæla og virka öldrun, það er 

að reynsla og hæfni aldraðra geti notið sín á þeim vettvangi (Walker og Maltby, 2012 

Af áðurnefndum þremur hugtökum hefur farsæl öldrun verið hvað mest áberandi í 

umræðunni hin síðari ár (Dillaway og Byrnes, 2009). Þekkt og nokkuð umdeild er 

tvískipting  Rowe og Kahn í  venjulega (usual) og farsæla öldrun og læknisfræðilegt líkan 

sem þeir settu fram til mælingar á farsælli öldrun. Í stuttu máli felst farsæl öldrun, 

samkvæmt Rowe og Kahn, í því að vera laus, eða að mestu laus við áhættu að fá 

sjúkdóma og  sjúkdómstengda færniskerðingu. Jafnframt er lögð áhersla á viðhald 

líkamlegrar heilsu og vitrænnar færni svo og góð félagsleg tengsl og virkni. Með virkni er 

vísað til launa- og sjálfboðavinnu eða annarra merkingarbærra athafna (Dillaway og 

Byrnes, 2009; Ferraro, 2007; Kahn, 2002).  

Gagnrýni á skilgreiningu Rowe og Kahn hefur meðal annars beinst að þessum 

mælikvarða um farsæla öldrun. Hann þykir óraunhæfur á þann veg að þeir sem ekki falla 

að honum eldist þá ófarsællega, því venjuleg öldrun sé fyrst og fremst hrörnunarmiðuð 

þar sem einblínt er á aldursbundna skerðingu (Ferraro, 2007). Bent hefur verið á að 

nauðsynlegt sé að skilgreina farsæla öldrun á raunhæfan hátt gagnvart öldruðu fólki 

almennt, ekki bara minnihluta aldraðra (Bowling og Dieppe, 2005; Dillaway og Byrnes, 

2009). Þá hafa Crowther, Parker, Achenbaum, Larimore og Koening (2002) bent á að 

líkanið taki ekki tillit til andlega þáttarins eins og trúar, umburðarlyndis gagnvart 

náunganum og tengingu við eitthvað æðra. Þeir benda á að andleg málefni eru oft 

mikilsverður þáttur í lífi eldra fólks og að rannsóknir hafi sýnt fram á tengsl þessa þáttar 

við  betri andlega líðan, æðruleysi og aukna lífsfyllingu.  

Kahn (2002) hefur svarað gagnrýnisröddum og bent á að hann og Rowe hefðu 

hugsað sér að farsæl öldrun vísaði bara til þess sem hugtakið sjálft segir; að eldast vel, 

sem er langt frá því að eldast alls ekki. „Við vonuðumst til þess að rannsóknir á farsælli 
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öldrun og að lífsálfélagslegir úrslitaþættir hennar myndu hvetja fólk til að velja sér lífstíl, 

sem hámarkaði líkindi þess að eldast vel, það er að viðhalda miklum lífsgæðum á efri 

árum“ (Kahn, 2002, bls. 726). Kahn kveðst raunar geta fallist á það að hugtakið „farsæl 

öldrun“ geti falið í sér þau ótilætluðu áhrif að skigreina meirihluta aldraðra sem 

ófarsæla og sé því ómarktækt. Hins vegar telur hann vandamálið, að svo miklu leyti sem 

það sé til staðar, ekki vera fólgið í hugtakinu sjálfu heldur endurspeglast í bandarískri 

menningu, sem skilgreinir hluti í annað hvort eða; allt eða ekkert - sigur eða tap.   

Farsæl og heilbrigð öldrun er nátengd félags- og efnahagslegri stöðu og bakgrunni  

og sterk rök eru með því að staða fólks og  lífsstíll á ungfullorðinsárum ráði töluvert um 

heilsufar og færni á efri árum (Dillaway og Byrnes, 2009; Pálmi V. Jónsson, 2001).  

3.2.2 Lífsgæði aldraðra 

Lífsgæðahugtakið á sér margar skilgreiningar enda er það víðtækt hugtak og skírskotar 

til fyrirbæra eins og  farsældar, vellíðunar, velferðar og lífskjara og er einnig mjög tengt 

heilbrigðishugtakinu (Kjartan Ólafsson og Grétar Þór Eyþórsson, 2004).  Rök hafa verið 

færð fyrir því að lífsgæði endurspegli almennt viðtekin félagsleg grunngildi svo og 

huglæg gildi eins og þau eru upplifuð, metin og túlkuð af einstaklingum út frá hinum 

ýmsu sviðum lífsins (Gabriel og Bowling, 2004). Niv og Kreitler (2001) segja lífsgæði vera 

huglæg, fyrirbærafræðileg, margþætt, breytileg og gildishlaðin, en engu að síður 

mælanlegt fyrirbæri. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) setti fram kvarða árið 1997, í styttri útgáfu,  

yfir þá  þætti sem lífsgæðahugtakinu er ætlað ná yfir og mæla:  

1. Líkamlegt heilsufar (varðar lífsorku, verki, sjúkdóma(leysi), svefn og hvíld). 

2.  Sálfélagsleg líðan og viðhorf (andleg og líkamleg sjálfsmynd, 

jákvæðar/neikvæðar tilfinningar, hugsun, nám, minni og einbeiting). 

3. Sjálfstæði (varðar hreyfanleika, virkni í daglegu lífi, þörf fyrir lyfjatöku og 

heilbrigðisþjónustu og svo starfsgeta). 

4. Félagsleg tengsl (perónulegt tengslanet, félgslegur stuðningur og nánd). 
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5. Umhverfisþættir (t.d. fjárhagsleg staða, frelsi og öryggi heima fyrir og í  

nágrenninu, hollustuhættir, aðgengileiki að heilbrigðis- og félagsþjónustu, 

tækifæri til menntunar, upplýsingaöflunar og frístundaiðkunar og möguleikar 

til að komast ferða sinna). 

6. Trú og andleg viðhorf einstakingins til lífsins og tilverunnar (WHO, 1997). 

WHO-kvarðinn fyrir lífsgæði hefur bæði þótt vera áreiðanlegt og réttmætt mælitæki 

(Niv og Kreitler, 2001).  -  Skilgreining WHO (1997) á lífsgæðum er eftirfarandi:  

Lífsgæði eru skynjun einstaklinga á stöðu sinni í lífinu í samhengi við eigin menningu 

og gildakerfi og tengjast markmiðum, væntingum, lífskjörum og hugðarefnum. 

Hugtakið hefur breiða skírskotun og er undir flóknum áhrifum af líkamlegu 

heilsufari einstaklingsins, sálfræðilegri líðan, sjálfstæði, félagslegum tengslum, 

persónulegum viðhorfum og nánustu umhverfisþáttum. 

Viðamikil rannsókn sem Gabriel og Bowling (2004) stóðu meðal annarra fyrir, til að 

kanna lífsgæði út frá sjónarhóli heimabúandi einstaklinga 65 ára og eldri á Bretlandi,  

leiddi í ljós að eftirtaldir þættir töldust til lífsgæða: Góð félagsleg tengsl; hjálp og 

stuðningur; að eldast heima og búa í öruggu og ánægjulegu umhverfi; hafa aðgang að 

nálægri verslun og þjónustu, þar á meðal samgöngum; að hafa áhugamál og sinna 

tómstundaiðju bæði í einrúmi og samfélagi við aðra; að viðhalda félagslegu hlutverki; að 

hafa jákvæð viðhorf og að geta sætt sig við aðstæður sínar; hafa góða heilsu og 

hreyfigetu; að lokum að búa við þannig fjárhag að hægt sé að uppfylla grunnþarfir og að 

vera þátttakandi í almennum lífsháttum samfélagsins, njóta lífsins og að viðhalda 

sjálfstæði og stjórn á eigin lífi. 

Heilsutengd lífsgæði vísa til mats einstaklinga á áhrifum heilsufars á líðan sína og 

færni. Megináhersla er lögð á hvernig einstaklingurinn upplifir heilsu sína og hvernig 

sjúkdómar, slys og meðferðir hafa áhrif á líf hans og  líðan (Kolbrún Albertsdóttir, Helga 

Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2009).  Heilsutengd lífsgæði eru breytileg eftir aldri 

og kyni. Rannsóknir hafa leitt í ljós að heilsutengd lífsgæði fara minnkandi með 

hækkandi aldri, vissulega með undantekningum, og að lífsgæði kvenna mælast lakari  en 

karla á öllum aldri. Þá virðist kvíði minnka með hækkandi aldri og eldra fólk hefur 

tilhneigingu til að meta líðan sína betri en þeir sem yngri eru (Tómas Helgason, Júlíus 

Björnsson, Kristinn Tómasson og Erla Grétarsdóttir, 2000). 
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Guðrún Elín Benónýsdóttir, Sólveig Ása Árnadóttir og  Sigríður Halldórsdóttir (2009) 

gerðu eigindlega rannsókn  og  tóku viðtöl við tíu einstaklinga á aldrinum 69 til 87 ára, 

sem voru búsettir á eigin heimili. Markmiðið var að kanna reynslu aldraðra af heilbrigði 

og hvaða þættir viðhalda og efla heilsu á efri árum.  

Samantekið leiddu niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að meðvitund  þátttakenda 

um mikilvægi heilsunnar hafði aukist með aldrinum og að þeir vildu taka ábyrgð á heilsu 

sinni.  Þátttakendur töldu mikilvægt að taka sjálfir ákvarðanir og setja sér markmið, en 

að leita eftir aðstoð og upplýsingum eftir þörfum. Þátttakendum fannst mikilvægt að 

finna tilgang og gleði í lífinu og horfa á jákvæðu hliðarnar og að takast á við breyttar 

aðstæður og læra af reynslunni. Trúin hafði áhrif á lífsgleði þeirra og veitti þeim styrk og 

æðruleysi. Þátttakendur lögðu áherslu á að viðhalda þyrfti andlegri og líkamlegri færni. 

Þeir fundu leiðir til að skerpa hugann og töluðu um jákvæð áhrif hreyfingar, útiveru og 

umhverfis á líkama og sál og áhrif mataræðis á heilbrigði og vellíðan. Þátttakendum var 

mikilvægt að vera virkir í samfélaginu og sækja sér félagsskap við hæfi. Þá þótti þeim 

mikilvægt að hafa hlutverk, gera gagn og að viðhalda reisn sinni á efri árum (Guðrún Elín 

Benónýsdóttir o.fl., 2009). 

3.3 Að eldast heima 

Innan umhverfisöldunarfræðinnar (environmental gerontology) hafa verið gerðar 

margar gagnmerkar rannsóknir á því að eldast heima (aging in place).  Er þá tekið tillit til 

hins aldraða sjálfs, heimilisaðbúnaðar og nærumhverfis. Mikill meirihluti aldraðra býr 

heima og margir búa einir. Áherslur umhverfisöldrunarfræðinnar eru í báðar áttir þegar 

um færniskerðingu er að ræða hjá öldruðum heimabúandi einstaklingi, það er að laga 

heimilið að þörfum hans og að aðstoða hann við að aðlagast heima fyrir. Markmiðið er 

að viðkomandi geti haldið sem lengst sjálfstæði sínu og verið sjálfbjarga með daglegar 

athafnir (Sixsmith og Sixsmith, 2008; Oswald o.fl., 2007).  

Heimilið fær aukið vægi og þýðingu í lífi fólks eftir því sem árin færast yfir, bæði í 

huglægum og hlutlægum skilningi. Með aldrinum eyðir fólk æ meiri tíma heimafyrir og 

athafnir færast inn á heimilið sem áður voru framkvæmdar utan heimilisins. Heimilið 

fær merkinu hins efnislega heimilis (physical home), sem vísar til arkitektúrs, 

húsbúnaðar og aðstöðu;  hins félagslega heimilis (social home) þar sem samskipti  og 
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félagslegar athafnir fara fram; og hins persónulega heimilis (personal home) þar sem 

hinn aldraði á stundir fyrir sig, hugðarefni sín, tilfinningar sínar, vonir og  væntingar 

(Oswald og Wahl, 2005). Heimilið getur líka verið staður einmanaleika og einangrunar 

(Sixsmith og Sixsmith, 2008).  

Einmanaleiki og félagsleg einangrun eru tengd en greinarmunur er gerður þar á. 

Félagslega einangrun má skilgreina út frá samskipta- og tengslaneti og samþættingu inn 

í samfélagið. Einmanakennd er huglægt fyrirbæri og hafa rannsóknir sýnt að slík 

upplifun hefur marktæk áhrif á heilsufar og lífsgæði. Fólk sem ekki er í hjúskap er 

líklegra til að upplifa einmanakennd en ella. Þá getur þunglyndi tengst einmanakennd 

(Gríma Huld Blængsdóttir, 2008). Léleg heilsa og færniskerðing geta ýtt undir félagslega 

einangrun. Einnig ytri aðstæður, eins og rýr efnhagur, stigar í fjölbýlishúsum og skortur á 

aðgengilegum samgöngum. Einstaklingur getur verið sáttur við stöðu sína og liðið vel 

þrátt fyrir einangrun. Er það komið undir persónuleikagerð eða hæfni einstaklinga 

hvernig þeir  aðlagast breyttum aðstæðum efri áranna (Sixsmith og Sixsmith, 2008).  

Sigurveig H. Sigurðardóttir (2010) stóð að könnun haustið 2008. Úrtakið samanstóð 

af 782 þátttakendum á aldrinum 65-98 ára (meðalaldur var 77 ár). Markmiðið var að 

greina þjónustuþarfir eldra fólks sem býr heima. Einnig að veita sýn yfir það hvernig 

þörfum aldraðra fyrir þjónustu og aðstoð er mætt og  hverjir veiti hana. Niðurstöðurnar 

sýndu meðal annars að tæplega sex af  hverjum 10 þátttakendum töldu sig þurfa á 

aðstoð að halda. Flestir þeirra höfðu þörf fyrir aðstoð við heimilisstörf og innkaup. Tveir 

þriðju þeirra sem þurftu mesta aðstoð voru 80 ára og eldri.  Rannsóknin leiddi í ljós að 

þegar þörf er fyrir hjálp við heimilisstörf, innkaup og ýmsar erindagjörðir er fjölskyldan 

mikilvægasti hjálparaðilinn. Þegar þjónustuþörf eykst njóta fleiri aðstoðar bæði frá 

fjölskyldu sinni og formlegum þjónustuaðilum (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2010).  

Sænsk rannsókn (hluti af stærra rannsóknarverkefni, ENABLE-AGE) hafði það 

markmið að kanna upplifun  aldraðra einstaklinga á að búa heima með tilliti til þriggja 

samtengdra þátta; félagslegrar þátttöku, sjálfstæðis og heilsufars. Í ljós kom að þegar 

einstaklingar fara að upplifa versnandi heilsu eða færniskerðingu, sem hefur veruleg 

áhrif á athafnir daglegs lífs, fara þrír samtvinnaðir ferlar í gang; ákveðin tímahvörf verða 

(turning points), það rennur upp fyrir fólki að hlutirnir eru ekki eins og þeir voru og sú 

spurning vaknar hvernig skuli takast á við þann veruleika; barátta (struggle), leitast er 
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við að halda öllu í sama horfi og gera hlutina eins og áður, eða að gera sömu hluti en 

bara öðruvísi en áður; smám saman taka við samningaumleitanir (negotiations), reynt er 

að sætta sig við veruleikann og að finna góða lausn. Það getur falið í sér að fá 

hjálpartæki, sækja um þjónustu heim eða jafnvel að gera sér grein fyrir að sjálfstæð 

búseta er ekki raunhæf mikið lengur (Haak o.fl., 2011).  Rannsóknir hafa sýnt að aldraðir 

einstaklingar sem standa frammi fyrir aksturslokum geta brugðist við á svipaðan hátt 

(Liddle o.fl., 2008). Verður fjallað um það í  næsta kafla.   

3.4 Kenningar varðandi öldrun 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram innan öldrunarfræðinnar. Má þar nefna  

hlédrægniskenninguna, virkni- og hlutverkakenningar, samfellu- og æviskeiðskenningar 

og að lokum þroskaferilskenningar og kenningu um öldrunarinnsæi. Kenningarnar eru 

félagssálfræðilegar í eðli sínu. Þær leitast við að lýsa ferli öldrunar, þeim breytingum 

sem verða  með tilliti til hegðunar, þroska og vitsmuna einstaklingsins og áhrifum á líðan 

og líf hans, bæði persónulega og í félagslegu samhengi. Kenningum um öldrun og þróun 

þeirra hefur verið skipt í tímabil með tilliti til samfélagslegra viðhorfa og áherslna: 

 Öldrun er álitin vera vandamál einstaklings og samfélags (1950-70) 

 Litið er til öldrunar einkum út frá  atvinnu- og efnahagsmálum (1970-90) 

 Varpað er ljósi á öldrun sem alþjóðlegt viðfangsefni og vandamál (1990 - )  

Með þessari nálgun eru kenningar í öldrunarfræðum skoðaðar í félagslegu samhengi og 

sýnt er fram á að kenningar verða til á mismunandi tímum og að munur sé á því 

samfélagslega umhverfi sem mótaði til dæmis þann hóp sem taldist vera aldraður um 

1960 og þann hóp sem taldist aldraður um 1990. Ekki er við öðru að búast en sá hópur 

sem telst aldraður um 2040 verði ólíkur fyrrnefndum hópum varðandi væntingar og 

heilsufar (Ferraro, 2007; Kristín Geirsdóttir, 2011). Kenningar fela sjaldnast í sér algilda 

skilgreiningu eða sönnun á raunveruleikanum, en eru gjarnan hafðar til hliðsjónar við 

nálgun og túlkun viðfangsefna og rannsóknarniðurstaðna (Newman og Grauerholz, 

2002). Ríkjandi hugmyndir og kenningar um öldrun hafa áhrif á opinbera stefnumótun 

og ákvarðanatöku varðandi þjónustu við aldraða (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009).   
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Hér verður fjallað um fjórar kenningar á sviði öldrunarfræða; hlédrægniskenninguna, 

athafnakenninguna, samfellukenninguna og kenninguna um öldrunarinnsæi. 

3.4.1 Hlédrægniskenningin  

Hlédrægniskenningin (disengagement theory) var sett fram  af Cumming og Henry  og  

byggði á langtímarannsókn um hlutverk og stöðu aldraðra á 6. áratugnum. Megininntak 

kenningarinnar er á þá leið að það sé manninum eðlislægt að draga smám saman úr 

athafnasemi sinni, skuldbindingum og félagslegri þátttöku eftir því sem árin færast yfir 

og setjast í helgan stein. Efri árin séu sá tími þegar einstaklingurinn og samfélagið 

fjarlægjast gagnkvæmt. Kenningin var nokkuð viðtekin á sínum tíma og áhrifa hennar 

gætir enn, til dæmis með hliðsjón af lögbundnum eftirlaunaldri (Sugar o.fl., 2014). Segja 

má að með þessari kenningu hafi verið ýtt undir það að aldraðir yrðu óvirkur og 

atkvæðalítill hópur í samfélaginu. Hinar miklu áherslur á sínum tíma á  stofnanavistun  

aldraðra eru til dæmis afsprengi þessarar kenningar, það er að aldraðir skyldu njóta hins 

friðsæla og áhyggjulausa ævikvölds í afviknu umhverfi (Jón Björnsson, 1996b).  

Kenningin hefur víða verið umdeild. Gagnrýnisraddir hafa bent á að áherslur á 

hlédrægni aldraðra geti stuðlað að tómlæti gagnvart málefnum þeirra. Jafnframt þótt 

aldrað fólk hætti atvinnuþátttöku og dragi úr umsvifum geti margt annað tekið við, eins 

og félagsstörf, aukin samvera með vinum og fjölskyldu og tómstundaiðja. Hlédrægni er 

tæplega óhjákvæmileg þegar tekið er tillit til allra þeirra sem eru virkir fram eftir aldri. 

Þá eru mörg dæmi um að aldraðir láti til sín taka þegar þeir telja að samfélagið gangi á 

rétt þeirra (Bond, Coleman og Peace, 2001; Jón Björnsson, 1996a; Sugar o.fl., 2014).  

3.4.2 Athafnakenningin 

Athafna- eða virknikenningin (activity theory) tekur annan pól í hæðina en  

hlédrægniskenningin þegar kemur að því að skýra félagssálfræðilegt ferli öldrunar.  Hér 

er gert ráð fyrir jákvæðu sambandi milli virkni og lífsfyllingar á efri árum. Samkvæmt  

kenningunni byggist sjálfsmynd aldraðra að miklu leyti á þeim hlutverkum sem þeir 

gegna og þátttöku í samfélaginu (Sugar o.fl., 2014). Inntak kenningarinnar er frekar 

almennt en  Havighurst er gjarnan nefndur til sögunnar sem höfuðsmiður hennar. Hann 

taldi farsæla öldrun felast í því að halda sem lengst í þá  virkni og  lífsstíl  sem  einkenndi 

miðfullorðinsárin og að verjast hrörnun sem kostur er.  Áhersla er lögð á að viðhalda 
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lífsgleði með því að mynda ný tengsl og ný hlutverk í stað þeirra sem kunna að hverfa 

með aldrinum (Bond o.fl., 2001).  Rannsóknir benda til þess að kenningin hafi margt til 

síns máls og að lífsstíll sá sem fólk tileinkaði sér á yngri árum fylgi því inn í efri árin. 

Einnig að andleg heilsa og vellíðan aldraðra styrkist við það að taka virkan þátt í 

samfélaginu. Eins og að stunda félagsstörf eða líkamsrækt af einhverju tagi og að gegna  

hlutverkum sem hafa þýðingu (Bond o.fl., 2001; Sugar o.fl., 2014). Kenningin getur 

þannig verið samfélaginu hvatning um að  greiða fyrir félagslegri þátttöku aldraðra og að 

auka aðgengileika að skapandi og  þýðingarmiklum verkefnum.  

Kenningin er ekki laus við gagnrýni. Bent hefur verið meðal annars á að óraunhæft 

sé að ætla að aldraðir geti viðhaldið þátttöku og athafnasemi á við fólk á miðjum aldri, 

slíkt sé tæplega á færi nema minnihluta aldraðra. Sumir aldraðir kæra sig ekki um mikla 

athafasemi og aðrir geta gert sér of miklar væntingar um eigin færni og getu. Þá búa 

aldraðir oft við þröngan kost og verða að halda að sér höndum í fjárhagslegum skilningi. 

Einnig hefur verið bent á að þjóðfélagið sé þannig uppbyggt að það aftri eldra fólki að 

viðhalda meginvirkni miðfullorðinsáranna, sem felst í því að stunda launavinnu (Bond 

o.fl., 2001; Richardson, 1993).  

3.4.3 Samfellukenningin 

Samfellukenningin (continuity theory) er mjög skyld athafnakenningunni, en horfir meira 

yfir lífshlaupið. Atchley (1989), forvígismaður kenningarinnar, leggur ríka áherslu á að 

samfella sé ekki andstæða breytinga, heldur sé hún þróunarferli frá fortíð til nútíðar og 

nálgun einstaklingsins til að aðlagast og takast á við breytingar sem fylgja eðlilegri  

öldrun (normal aging).  Svo fremi sem breytingar byggja á og eru í rökréttu framhaldi af 

fyrri lífsháttum er um samfellu að ræða.     

Til að mæta gagnrýni um stöðnun og óbreytileika tiltekur Atchley þrjú stig samfellu: 

Líf einstaklinga getur einkennst af of lítilli samfellu, ákjósanlegri eða of mikilli samfellu. 

Líf einstaklings sem  felur í sér of litla samfellu getur verið full ófyrirsjáanlegt. Of mikil 

samfella getur þýtt að einstaklingi finnist hann vera fastur í fari.  Atchley  tekur fram að 

ekki sé hægt flokka fólk  hlutlægt með hliðsjón af tiltekinni samfellu í lífi þess.  Það verði 

fólk að gera sjálft  út frá eigin upplifun um stöðu sína  og aðstæður.  Hann telur þó að 

við mátulega eða ákjósanlega samfellu upplifi einstaklingar hraða breytinga vera í takt  
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við sínar persónulegu óskir og  kröfur samfélagsins og einnig í samræmi við getu þeirra 

til að takast á við áskoranir efri áranna. Kenningin gengur þannig mikið út á það að gera 

fólki kleift að vera áfram það sjálft þrátt fyrir hækkandi aldur og að betra sé að verða 

ekki fyrir of miklum  eða örum breytingum á efri árum. 

Atchley (1989) skiftir samfellu í innra ástand (t.d. minni, vitsmunir, reynsla, 

hugmyndakerfi og skapgerð) og ytri skilyrði (líkamlegir þættir, félagslegt umhverfi, virkni 

og tengsl). Hann segir samfellukenninguna ekki geta tekið nógu vel á  öldrun sem 

markast af hrörnun og sjúkdómum þar sem áherslan er á eðlilega öldrun. Þegar að fólk 

upplifir afgerandi breytingar í ytri samfellu eða kringumstæðum sínum, þá getur innri 

samfellan engu að síður verið til staðar og vegið að einhverju leyti upp ytra ójafnvægi 

Samantekið felur samfellukenningin í sér að viðbrögð hvers einstaklings við  öldrun 

megi skýra út frá flóknu samspili líffræðilegra og sálfræðilegra breytinga, venja, óska, 

félagslegra tengsla, tækifæra til að viðhalda samfellu, svo og eigin upplifunar og 

viðhorfa. Kenningin gerir því ráð fyrir að fólk sé mismunandi gerðar og eigi mismunandi 

líf að baki. Farsæl eða eðlileg öldrun byggist á því að fólk geti lifað því lífi á efri árum sem 

það vandist fyrr á ævinni. Fólk geti viðhaldið venjum sínum, tengslum og lífsstíl, hvort 

sem það var og er hlédrægt eða athafnasamt (Atchley, 1989; Dillaway og Byrnes, 2009; 

Richardson, 1993). - Þessi kenning sýnir fram á að þar sem aldraðir eru fjölbreyttur 

hópur einstaklinga þurfi samfélagið að uppfylla misjafnar þarfir og óskir þegar kemur að 

þjónustuúrræðum fyrir aldraða (Atchley, 1989). 

3.4.4 Kenningin um öldrunarinnsæi  

Lars Tornstam (1999), sænskur prófessor í öldrunarfræðum, mótaði upphaflega  

kenningu sína  um öldrunarinnsæi (gerotranscendence theory) út frá hugleiðingum um   

hlédrægniskenninguna. Sænsk rannsókn hafði leitt í ljós að fólk taldi sig finna minna til 

einmanakenndar eftir því sem það eltist og vakti það Tornstam til umhugsunar. Hann fór 

að velta því fyrir sér hvort hlédrægniskenningin gæti haft  eitthvað til síns máls. Einnig 

hafði hann í huga hugmyndir Carls Jung um tvískipt lífshlaup. Jung taldi að á fyrra 

skeiðinu ætti sér stað félagsmótun og aðlögun að samfélagi og á því seinna færi 

maðurinn að kynnast sjálfum sér.  Árið 1997 tók Tornstan eigindleg viðtöl við 50 

einstaklinga á aldrinum 52-97 ára, sem voru flestir meðvitaðir um eigin innsæisþróun. 
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Einnig voru lagðir spurningalistar fyrir um 3000 manns, Dani og Svía.  Þessi viðamikla 

rannsókn leiddi til kenningarinnar um öldrunarinnsæi. Kenningin felst í því að lýsa 

öldrunarferlinu út frá öldrunarinnsæi, sem er þroskaferli heillar mannsævi.  

Samkvæmt kenningunni geta einstaklingar mótað með sér nýja sýn á lífið og 

tilveruna með hækkandi aldri. Öldrunarinnsæi er djúphugul vídd öldrunar og er fólgin í  

umskiptum á heildarsýn einstaklingsins. Umskipti verða frá veraldlegri efnishyggju og 

hagkvæmnissjónarmiðum yfir til andlegs innsæis og alheimsvitundar. Breytingar eiga sér 

stað í þremur víddum; alheimslegri vídd, vídd sjálfsins og vídd félags- og persónulegra 

tengsla (Tornstam, 1997 og 1999). 

Alheimsvíddin hefur breiða heimspekilega skírskotun. Tilfinning fyrir tíma og rúmi 

breytist og línuleg skil milli fortíðar og nútíðar mást út.  Fólk fer að upplifa sig sem hlekk 

í keðju fyrri kynslóða og að keðjan skiptir meira máli en einstaklingurinn sem slíkur. Nýr 

skilningur vaknar um líf og dauða og ótti við dauðann hverfur. Fólk viðurkennir með 

sjálfu sér að eitthvað sé til utan efnisheimsins og að hann skýri ekki allt.   

Vídd sjálfins  felur í sér sjálfsíhugun og nýjar hliðar hins innra manns eru 

uppgötvaðar. Fólk fer að endurmeta sig á raunhæfari hátt, það verður óeigingjarnara og 

setur sig síður í forgrunn atburða og samskipta. Áhyggjur af líkama og útliti stýra hvorki 

lífi né líðan. Fólk tileinkar sér gjarnan þann skilning að hver atburður lífsins sé sem brot 

af heildarmynd.   

Félags- og persónutengsla víddin hefur með viðhorf til samskipta, einveru og 

efnislegra hluta að gera. Fólk fer að meta samskipti á annan hátt en áður og verður 

vandlátara. Áhugi á yfirborðslegum samskiptum minnkar um leið og  þörf fyrir einveru 

eykst. Fólk greinir á milli sjálfsins og hlutverkanna í lífinu. Þess að  sinna þýðingarmiklum 

hlutverkum í stað þess að leika hlutverk. Sýndarmennska verður óþörf og víkur fyrir 

einlægni. Efnishyggja og sókn í veraldleg gæði verður hverfandi. Þessu ferli fylgir aukið 

umburðarlyndi og viðsýni. Dómharka víkur fyrir mildilegri sýn á hvað sé rétt og hvað sé 

rangt. Samkvæmt kenningunni upplifa þeir einstaklingar, sem hafa farið í gegnum ferli 

öldrunarinnsæis, meiri sátt við lífið og tilveruna en ella og verða meira sjálfum sér nógir 

(Helga S. Ragnarsdóttir, 2006; Tornstam, 1997 og 1999).    
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Öldrunarinnsæi fylgir því ekki sjálfkrafa að eldast og verða gamall. Aldur er ekki eina 

breytan sem skiptir máli. Rannsókn Tornstams sýndi að félagslegir þættir eins og  

mismunandi staða fólks í lífinu og kyn hafa þarna áhrif. Konur öðlast til dæmis frekar 

öldrunarinnsæi en karlar.  Þá geta sérstakir lífsviðburðir eins og sjúkdómar eða önnur 

áföll orðið farvegur öldrunarinnsæis. - Tornstam mótaði kenningu sína með það að 

markmiði að víkka það kenningasvið sem starfsfólk innan öldrunarþjónustu hefur til 

hliðsjónar við að skilja líðan og atferli aldraðra (Helga S. Ragnarsdóttir, 2006). 

Mismunur á hlédrægni- og öldrunarinnsæiskenningunni er mikill.  Ekki síst sá að 

með öldrunarinnsæi öðlast fólk nýja sýn á raunveruleikann og aukna lífsfærni á meðan 

að hinn hlédrægi hverfur inn í skel sína eða í hinn helga stein. Einstaklingar með 

öldrunarinnsæi eru hins vegar hneigðir til að draga sig frá skarkala lífsins og geta notið 

einveru. Öldrunarinnsæi virðist draga úr einmanakennd (Ingunn Stefánsdóttir, 2009).
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4 Aksturslok aldraðra - fræðilegt yfirlit  

Í þessum kafla verður rýnt í fræðigreinar sem fjalla um akstur og aksturslok  aldraðra. 

Fjölmargir fræðimenn hafa látið þetta málefni til sín taka undir formerkum 

öldrunarfræðinnar og í vaxandi mæli hin síðari ár (Windsor, Anstey og Walker, 2008).   

Byrjað verður á að gera stutta grein fyrir því hvað felst í aksturslokum aldraðra. Þá 

verður gerð grein fyrir hugtakinu hreyfanleiki, sem aldraðir tengja mikið við akstur 

einkabílsins. Reynt verður að varpa ljósi á almenna eiginleika hins aldraða bílstjóra. 

Fjallað verður um kröfur um aksturshæfni og aksturshegðun aldraðra ökumanna. 

Nokkuð verður fjallað um breytta eða sjálfsstýrða aksturshegðun. Hugtakið sjálfsmetin 

ökuhæfni verður reifað. Rætt verður um ökumat, endurmenntun og endurhæfingu 

aldraðra ökumanna. Sýnt verður fram á  gildi einkabíls og ökuskírteinis í hugum 

aldraðra. Þá verður varpað ljósi á hvernig aldraðir ökumenn takast almennt á við 

aksturslok og hvers vegna þeir hætta að keyra. Skoðuð verða áhrif akstursloka á líf og 

líðan aldraðra og í lokin  viðhorf aldraðra til annarra ferðamáta en einkabílsins. 

4.1 Skilgreining á aksturslokum aldraðra og einkennandi þættir þeirra 

Aksturslok aldraðra eru skilgreind sem ferli þar sem byrjað er að draga úr akstri og síðan 

alveg hætt að keyra (Gustafsson o.fl., 2012). Aldraðir ökumenn eiga það sammerkt að 

vilja hafa stjórn á aðstæðum sínum og að geta ráðið sínum aksturslokum sjálfir 

(Dagbjört H. Kristinsdóttir, 2007;  Liddle o. fl. 2008;  Musselwhite og Shergold, 2012; 

Persson, 1993). Innan aksturslokafræðanna er viðurkennt að akstur einkabílsins gegni 

þýðingarmiklu hlutverki í lífi aldraðra, sem auðveldi þeim að halda reisn og sjálfstæði. 

Einkaakstur gerir þeim einnig kleift að sinna mikilvægum hlutverkum utan heimilisins og 

viðhalda tengslaneti sínu. Við aksturslok geta aldraðir því upplifað mikinn missi og 

jafnframt staðið frammi fyrir áskorun um að takast á við breyttan veruleika og lífsstíl 

(Liddle o.fl., 2008). „Að hætta að keyra er að hefja lífið án bíls“ (Davey, 2007, bls. 53).  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að aksturslok aldraðra eru flókið fyrirbæri og jafnframt 

sérstök upplifun fyrir hvern og einn (Dellinger, Sehgal, Sleet og Barrett-Connor, 2001; 

Gustafsson o.fl., 2012; Liddle o.fl., 2008). Það hversu fólk keyrir lengi fram eftir aldri er 
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tengt mörgum breytum, eins og  líkamlegu og andlegu heilsufari, sálrænum þáttum og 

persónuleika. Einnig búsetu, fjárhag, kyni, aksturssögu og lífsstíl, hjúskaparstöðu og 

fjölskyldutengslum. Viðhorf og aðgengi að öðrum samgönguúrræðum hafa einnig áhrif.   

Búseta utan þéttbýlis gerir það til dæmis að verkum að aldraðir keyra almennt lengur 

fram eftir aldri en ella vegna fjarlægða og stopulli samgangna (Dagbjört H. Kristinsdóttir, 

2007;  Glasgow, 2000; OECD, 2001; Liddle o.fl., 2008).  

Aldraðir ökumenn nefna oft fleiri en eina ástæðu fyrir aksturslokum sínum, enda 

benda rannsóknir til þess að margir þættir komi við sögu (Adler og Rottunda, 2006; 

Dellinger o.fl., 2001; Siren, Hakamies-Blomqvist og Lindeman, 2004). Samkvæmt því sem 

rannsóknir sýna getur  umræða um aksturslok verið viðkvæm og vandmeðfarin, einkum 

þegar þau eru í gangi og nýafstaðin. Þá ekki bara fyrir hinn aldraða sjálfan, heldur einnig 

fyrir aðra sem koma þar að (Liddle o.fl., 2008; Tuokko, McGee, Gabriel og Rhodes, 

2007). Margar rannsóknir hafa gefið til kynna, að yfir 90% aldraðra ökumanna telja að 

aksturslok muni takmarka hreyfanleika þeirra og sjálfstæði (SafetyNet, 2009).   

Rannsóknir hafa sýnt að aldraðir ökumenn eru gjarnan áhugasamari um að finna 

leiðir til að halda í ökumannshlutverkið og hreyfanleikann sem því fylgir en að búa sig 

undir aksturslok (Adler og Rottunda, 2006; Kostyniuk og Shope, 2003; Liddle og 

Mckenna, 2003). Þeir telja sig oft vita hvenær þeirra vitjunartími kemur og að þeir muni 

þá hætta að keyra (Coughlin, 2001;  Eisenhandler, 1990), eða að þeir muni bara takast  á 

við aksturslok sín þegar þar að kemur (Shope, 2003). Of oft er ákvörðuninni frestað þar 

til nauðsynin ein knýr að dyrum og valkostir milli þess að keyra sjálfur eða að reiða sig á 

aðra ferðamöguleika eru orðnir fullþröngir (Musselwhite, 2011b).  

 Rannsóknir varðandi akstur aldraðra beindust í fyrstu að áhættu- og öryggisþáttum 

í umferðinni. Við upphaf síðasta áratugar 20. aldar fara rannsakendur að beina sjónum 

að mikilvægi hreyfanleika aldraðra í tengslum við akstur einkabílsins (Hakamies-

Blomqvist o.fl., 2004; OECD, 2001). 

4.1.1  Hugtakið hreyfanleiki 

Hreyfanleiki (mobility) sem er talinn einn lykilþátta heilbrigðrar öldrunar og lífsgæða 

tengist mikið umræðunni um aksturslok. Hinn fullkomni hreyfanleiki er að geta farið án 

vandkvæða hvert sem maður vill fara, hvenær sem maður vill. Hreyfanleiki vísar til alls 

ferðamáta. Allt frá gönguskrefum, eins og það að fara úr rúmi í stól, að sinna hinum 
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ýmsu erindum í leik og starfi, innanhúss sem utan, til þess að keyra bíl og nota hin ýmsu 

almenningsfarartæki (Satariano o.fl., 2012). Samgöngur (transportation) hafa verið 

skilgreindar sem „límið“ er tengir alla mannlega starfsemi saman (Coughlin, 2001). 

Hreyfanleiki er bæði magn- og gæðabundið fyrirbæri. Hægt er að mæla 

hreyfanleika, göngugetu, ferðamáta og fjölda ferða utan heimilis. Gæðin eru hins vegar 

fólgin í uppfyllingu líkamlegra, félagslegra og sálrænna þarfa (Metz, 2000). Við 

rannsóknir á tengslum hreyfanleika og aksturslokaferlis aldraðra koma gjarnan fram 

jákvæð og styðjandi áhrif hins mögulega skreppitúrs (potential travel); sú tilhugsun að 

telja sig geta farið eða skroppið án þess að gera það (Metz, 2000). Sýndarhreyfanleiki 

(virtual mobility) er talinn geta bætt að einhverju leyti upp skertan hreyfanleika og 

fjarlægðir. Með því að nota sér upplýsinga- og samskiptatæknina getur fólk útrétt 

ýmislegt ásamt því að hafa samskipti við vini og ættingja og njóta afþreyingar af ýmsu 

tagi. Tölvan getur verið öldruðum ákveðinn gluggi að veröldinni, en kemur ekki í stað 

líkamlegrar hreyfingar og mannlegrar samveru (Musselwhite, 2011a). 

Út frá niðurstöðum breskrar rannsóknar (Musselwhite, 2011a), þar sem stuðst var 

meðal annars við rýnihópa aldraðra ökumanna og sérstök viðtöl, flokkuðu rannsakendur 

eftir forgangsröð  þeim þörfum sem viðmælendur töldu að hægt væri að  uppfylla með 

þeim hreyfanleika og aðgengi sem fylgir akstri einkabílsins: 

1. Frumþarfir; að geta farið og verslað, sótt hina ýmsu þjónustu, vinnu og sinnt 

erindum á öruggan, hagkvæman og þægilegan máta. 

2. Félags- og tilfinningalegar þarfir; að geta verið sjálfstæður, haft stjórn á eigin 

lífi, viðhaldið hlutverkum sínum og félagslegri þátttöku. 

3. Fagurfræðilegar þarfir; að geta ferðast út frá eigin forsendum og notið 

mannlífs, landslags og náttúru. 

Musselwhite (2011a) telur að með hliðsjón af þessari flokkun sé ekki nóg að einblína á 

notagildis- og hagkvæmnissjónarmið þegar aldraðir hætta að keyra, heldur þurfi og að 

taka tillit til tilfinningalegra og fagurfræðilegra þátta sem aldraðir tengja við akstur 

einkabílsins. - Rannsakendur einblíndu lengi vel á grunnþarfir aldraðra í tengslum við 

hreyfanleika, en uppfylling æðri (higherorder) þarfa er líka mikilvæg (Carp, 1988). 
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Samkvæmt skilgreiningu Carp (1988) er hreyfanleiki meginhlekkurinn milli þarfa 

einstaklingsins og þeirra bjarga út í samfélaginu, sem gera honum kleift að  uppfylla 

þær. Hreyfanleiki felur í sér  þrjá eftirtalda eiginleika, sem stuðla að uppfyllingu þarfa og 

þar með lífsgæðum einstaklinga: 1. Framkvæmanleika, sem grundvallast að mestu á 

líkamlegri færni einstaklingsins. 2. Öryggi. 3. Tilfinninguna fyrir að hafa  stjórn á 

aðstæðum sínum. Þessir þrír þættir eru síðan komnir undir a) félags- og efnahagslegri 

stöðu einstaklingsins, b) umhverfisþáttum og landfræðilegri búsetu og c) þeim 

ferðamáta sem eintaklingurinn getur nýtt sér (t.d. að aka eigin bíl, ganga og/eða að nota 

almenningsvagn) (Carp, 1988). 

4.2 Hver er hinn aldraði bílstjóri? 

 Evrópusambandið (SafetyNet, 2009) skilgreinir aldraða bílstjóra sem 75 ára og eldri. 

Hins vegar ná rannsóknir varðandi akstur og aksturslok aldraðra allt frá 55 ára og uppúr. 

Það er til að fá samaburð út frá aldri. Ekki er óalgengt að rannsóknir taki mið af 65 ára 

aldursmörkunum, sem er víða algengur eftirlaunaaldur fólks. 

Tilhneiging er til að skoða aldraða ökumenn í tvenns konar ljósi; annars vegar sem 

varasama ökumenn í umferðinni og hins vegar sem varkára og reynda ökumenn (Liddle 

og McKenna, 2003). Aldraðir ökumenn eru fjölbreyttur hópur einstaklinga og aldur einn 

og sér segir lítið til um ökuhæfni (Donorfio, o.fl., 2008; Kjartan Þórðarson og Valdimar 

Briem, 2007; Levin o.fl., 2009). Töluvert hefur verið fjallað um aldraða bílstjóra sem 

vandamál. Raunin er sú að það er lítill og fremur einsleitur áhættuhópur sem setur svip 

sinn á heildarmyndina. Þekkt er að aldraðir ökumenn keyra stundum þrátt fyrir 

töluverða skerðingu, sem þarf þó ekki að vera bundin við almenn öldrunareinkenni, 

heldur getur tengst til dæmis sjón, vitsmunastarfsemi eða ákveðnum sjúkdómum 

(Baldock, Mathias, McLean og Berndt, 2006; Guðlaug Guðmundsdóttir og Jón Snædal, 

2000). Flestir aldraðir ökumenn laga akstur sinn smám saman á einn eða annan hátt að 

breyttu heilsufari og/eða dvínandi viðbragðsgetu (Kjartan Þórðarson og Valdimar Briem, 

2007; Anstey o.fl., 2006). Innsæi í eigin ökuhæfni virðist engu að síður oft skorta meðal 

eldri ökumanna, á það einkum við um karla (Freund, Colgrove, Burke og McLeod, 2005; 

Kostyniuk, Trombley og Shope, 1998; Pymont o.fl., 2012).  

Sænsk rannsókn þeirra Broberg og Willstrand (2014), með 40 þátttakendum af 

báðum kynjum (19 konur og 21 karlmaður) á aldrinum 74-80 ára, sýndi fram á að 



39 

aldraðir ökumenn eiga það til að keyra of hratt. Rannsóknin var þrískipt. Stuðst var við 

mælingar á sjón og vitrænni færni, reynsluakstur og að lokum djúpviðtöl. 

Þátttakendunum kom á óvart að þeir teldust aka of hratt. Var það talið benda til þess að 

þetta væri þeirra venjulegi ökumáti. Þátttakendur gáfu þá skýringu að þeir vildu halda í 

við umferðina, hún væri bæði hröð og kröfuhörð og þeir vildu ekki vera til trafala. Í 

viðtölum töldu 77% kvennanna sig vera góða bílstjóra en 80% karlanna. Konurnar komu 

aðeins verr út úr reynsluakstri en karlarnir, en þær virtust engu að síður hafa ágætt 

sjálfstraust.   

4.3 Aksturshæfni og endurnýjun ökuskírteina 

Í umferðarlögum (nr. 50/1987) eru sett þau skilyrði að ökumaður sé líkamlega og 

andlega fær um að stjórna því ökutæki sem hann fer með. Akstur er flókin iðja sem 

krefst einbeitingar og samhæfingar skynjunar og líkamlegra viðbragða. Með aldri dregur 

úr snerpu og viðbragðshraða. Rannsóknir hafa sýnt að við 55 ára aldur hefst þessi 

skerðing  og fer mjög vaxandi eftir 75 ára aldur. Um 85 ára aldurinn hefur verulega 

dregið úr sjónskerpu, sjónsviði, nætursjón og rýmdar- og afstöðuskynjun. Sjónin stendur 

fyrir stærstum hluta þeirra upplýsinga sem meðteknar eru við akstur (Linda E. Pehrsson, 

2004; Persson, 1993).   

Samantekið byggist aksturshæfni á samverkandi þáttum sjón-  og heyrnarskynjunar, 

vitsmunalegri færni, líkamlegum styrk og hreyfigetu. Þekkt er að líkamleg færniskerðing, 

versnandi sjón og heyrn, minnisskerðing, langvinnir sjúkdómar og ákveðin lyf hafa áhrif 

á hæfni ökumanna (Carr, 2000; Classen, Winter og Lopez, 2009; Guðmundur Freyr 

Úlfarsson, 2005). Hæfni til að sinna athöfnum daglegs lífs, einkum heimilishaldi (IADL), 

getur gefið góða hugmynd um aksturshæfni (Guðlaug Guðmundsdóttir og Jón Snædal, 

2000; Liddle og McKenna, 2003). Löng reynsla af akstri kemur eldri ökumönnum til góða 

og getur vegið upp á móti dvínandi snerpu og færni (SafetyNet, 2009).    

Ytri skipulagsþættir hafa áhrif á aksturslag og umferðaröryggi. Til dæmis hvernig 

staðsetning og hönnun vega, vegamerkinga, vegaskilta og umferðarljósa er háttað 

(Guðmundur Freyr Úlfarsson, 2005; SafetyNet, 2009). Hönnun og tæknibúnaður bíla 

með sérstöku tilliti til þæginda og öryggis gerir öldruðum ökumönnum kleift að einbeita 

sér meira að sjálfum akstrinum en ella og getur aukið sjálfstraust þeirra og frammistöðu 
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undir  stýri. Einnig er hægt að breyta eða setja aukabúnað í bifreiðar til að bæta upp 

færniskerðingar sem hafa áhrif á akstursgetu (Hakamies-Blomkvist o.fl., 2004; 

Dickerson, Molnar, Eby, Adler og Bédard, 2007; Donorfio o.fl., 2008; Musselwhite, 

2011a).    

Rannsóknir benda til þess að persónuleikaþættir eins og sjálfsöryggi, yfirvegun og 

að upplifa sig hafa stjórn á hlutunum, hafi töluvert með það að gera hvernig eldra fólki 

vegnar í umferðinni og hversu lengi það keyrir fram eftir aldri (Carp, 1988; Gadbois og 

Dugan, 2015). Samkvæmt niðurstöðum bandarískrar langtímarannsóknar, með yfir 1400 

þátttakendum 70 ára og eldri, segir huglæg upplifun (subjective feelings) eða sjálfsmetin 

heilsa og líðan meira fyrir um það hve lengi fólk keyrir fram á efri ár, heldur en hlutlægir 

mælikvarðar á skynfærni (sensory function) og líkamlega heilsu (Anstey o.fl., 2006).  

Reglugerð um ökuskírteini (nr. 830/2011) með áorðnum breytingum kveður meðal 

annars á um það að endurnýja þurfi ökuskírteini á fólksbifreið við 70 ára aldur og gildir 

nýja skírteinið í fjögur ár. Eftir það þarf að endurnýja annað hvert ár og á hverju ári eftir 

80 ára aldur. Við umsókn um endurýjun ökuskírteinis þarf að framvísa læknisvottorði frá 

heimilislækni þar sem fram kemur ástand sjónar, heyrnar og hreyfigetu. - Þessi tilhögun 

er ráðstöfun af hálfu yfirvalda til að stemma stigu við akstri vanhæfra ökumanna 

(Kjartan Þórðarson og Valdimar Briem, 2007).  

Sömu ákvæði hafa gilt um endurnýjun ökuskírteina á Íslandi og í Danmörku. Í 

samræmi við breytt öldrunarviðmið hafa Danir nýlega uppfært endurnýjunarákvæðin að 

því leyti, að fyrst við 75 ára aldursmörkin er skylda að framvísa læknisvottorði við 

endurnýjun ökuskírteina (Embætti lögreglunnar í Danmörku, 2015; Guðbrandur 

Bogason ökukennari, munnleg heimild, 10. apríl 2015).  Í Finnlandi er skylt að endurnýja 

á fimm ára fresti frá 45 ára aldri. Frá sjötugu byggir gildistími ökuskírteina á 

læknisfræðilegu mati. Svíar setja engin endurnýjunarskilyrði út frá aldri (SafetyNet, 

2009). Við samanburð á slysatíðni aldraðra ökumanna í umferðinni Svíþjóð og Finnlandi 

kom enginn munur fram á milli landanna. Hins vegar kom í ljós að í Finnlandi lenti hærra 

hlutfall gangandi eða hjólandi aldraðra vegfarenda í slysum en í Svíþjóð (Hakamies-

Blomqvist o.fl., 2004).  
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Niðurstöður margra rannsókna víða um heim, sem hafa beinst að því að meta 

öryggisáhrif heilsufars- og hæfnisskimunar meðal aldraðra ökumanna, hafa ekki sýnt 

fram á árangur af skimunum (Baldock o.fl., 2006; Guðlaug Guðmundsdóttir og Jón 

Snædal, 2000; Hakamies-Blomqvist o.fl., 2004; SafetyNet, 2009). Ástæðan er meðal 

annars sú að það eru svo fáir aldraðir ökumenn, miðað við fjölda þeirra, sem lenda í 

umferðarslysum. Þannig er fylgni milli fjölda skimana og umferðarslysa hjá þessum hóp 

nánast engin. Þær hömlur sem settar eru á eldri ökumenn byggja á gamalli viðtekinni 

hugmynd um að aldraðir ökumenn séu yfirhöfuð mikill áhættuhópur í umferðinni. 

Almennt er talið að skimunaraðgerðir gagnvart litlum áhættuhópi aldraðra ökumanna 

gætu skilað meiri árangri en þegar einblínt er á alla heildina (Hakamies-Blomqvist o. fl., 

2004; OECD, 2001; Whelan, Langford, Oxley, Koppel og Charlton, 2006). Samkvæmt 

norskri rannsókn hafa sjón og vitræn geta hvað mest forspárgildi varðandi ökuhæfni 

(Levin o.fl., 2009). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós þá hliðarverkun að endurnýjunarskilyrði geti af sér 

ákveðinn undirhóp aldraðra ökumanna, einkum kvenna, sem ákveða að endurnýja ekki 

ökuskírteinið eða veigra sér við það, þrátt fyrir að akstursfærni sé fyrir hendi. Með 

hliðsjón af meðalævilengd, mikilvægi hreyfanleika og þess að annar ferðamáti, svo sem 

að ganga, hjóla eða að nýta almenningssamgöngur, hefur ekki reynst eins hentugur og 

öruggur ferðamáti fyrir aldraða og akstur einkabílsins, getur þessi hliðarverkun verið 

ávísun á lýðheilsufarslegt vandamál. Snertir það ekki bara aldraðra ökumenn heldur allt 

samfélagið (Baldock o.fl., 2006; Hakamies-Blomqvist o.fl., 2004; OECD, 2001).  

4.3.1  Aksturshegðun aldraðra ökumanna  

Íslenskar og erlendar rannsóknir hafa sýnt að atferli aldraðra ökumanna er annað en 

atferli  þeirra sem yngri eru og allt annað en yngstu ökumannanna (Guðmundur Freyr 

Úlfarsson, 2005). Þekkt er að aldraðir ökumenn aka mun minna en yngra fólk. Þeir eru í 

betri aðstöðu til að hagræða ferðum sínum út frá tíma og ytri aðstæðum og telja sig  

gjarnan hafa færri ástæður til að keyra en áður (Kjartan Þórðarson og Valdimar Briem, 

2007; Meng og Siren, 2015).  

Slysa- og óhappatíðni er lág meðal aldraðra ökumanna miðað við aðra aldurshópa, 

en þegar tekið er tillit til fjölda ekinna kílómetra þá breytist myndin. Yngstu 
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ökumennirnir eru í mestri áhættu fram að 27 ára aldri. Slysatíðni ökumanna á 

aldursbilinu 28-70 ára er hlutfallslega lægri en umferðarþátttaka. Eftir sjötugsaldur fer 

slysatíðni að aukast til muna og eftir áttrætt margfaldast slysatíðni miðað við ekinn 

kílómetrafjölda. Tölfræðilegar kannanir hafa sýnt að aldraðir ökumenn lenda 

hlutfallslega í álíka mörgum umferðarslysum og yngsti aldurshópurinn miðað við 

umferðarþátttöku (Dellinger, o.fl., 2001; Kjartan Þórðarson og Valdimar Briem, 2007;  

Liddle og Mckenna, 2003; SafetyNet, 2009). Umferðaróhöpp og slys ungra ökumanna 

tengjast áhættuhegðun. Hegðun aldraðra bílstjóra miðast hins vegar við að draga úr 

áhættu og þeir leitast gjarnan við að keyra við sem best skilyrði. Flest umferðarslys 

verða hjá eldri ökumönnum um miðjan dag, en hjá ungum ökumönnum þegar líða tekur 

á nóttina (Guðmundur Freyr Úlfarsson, 2005; Kjartan Þórðarson og Valdimar Briem, 

2007).  

Aldraðir ökumenn slasast frekar og eru meiðsli þeirra alvarlegri en hjá yngri 

ökumönnum í sambærilegum slysum, enda þolir eldra fólk síður áverka  (Dagbjört H. 

Kristinsdóttir, 2007; Kjartan Þórðarson og Valdimar Briem 2007; Liddle og McKenna, 

2003). Rannsóknum ber saman um það að dánartíðni aldraðra ökumanna er hærri en 

allra ökumanna, að undanskyldum yngsta aldurshópi ökumanna (Guðmundur Freyr 

Úlfarsson, 2005; SafetyNet, 2009).   

Eldri ökumenn gera frekar glappaskot vegna athyglisskorts í umerðinni en að valda 

tjóni. Þeir til dæmis átta sig ekki á umferðarskiltum eða fara út af röngum afleggjurum 

(Broberg og Willstrand, 2014; Dagbjört H. Kristinsdóttir, 2007). Helstu óhöpp sem henda 

aldraðra ökumenn eru árekstrar á gatnamótum, ekið fyrir bíl í vinstri beygju, bakkað á 

kyrrstæðan bíl í bílastæði, árekstur við bíl í hægri beygju og þegar ekið er aftan á bíl 

aldraðra ökumanna (Guðmundur Freyr Úlfarsson, 2005; Kjartan Þórðarson og Valdimar 

Briem, 2007).  

Aldraðar konur keyra sjaldnar en karlkyns jafnaldrar þeirra og lenda sjaldnar í 

óhöppum. Þó leiddi rannsókn hér á landi í ljós að konur, sem voru komnar yfir sjötugt, 

lentu hlutfallslega oftar í óhöppum miðað við umferðarþátttöku en karlar í sama 

aldurshópi  (Kjartan Þórðarson og Valdimar Briem, 2007). Erlendar rannsóknir hafa gefið 

sömu vísbendingar (OECD, 2001). Þegar aksturshegðun kynjanna er skoðuð virðast 
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konur almennt vera óöruggari en jafnframt varkárari bílstjórar en karlar. Þær eru líka  

almennt viljugri en karlar til að binda akstur sinn við ákveðin skilyrði (Hakamies-

Blomqvist og Wahlström, 1998; Kjartan Þórðarson og Valdimar Briem, 2007; Meng og 

Siren, 2015). Guðbrandur Bogason ökukennari segir konur geta verið óöruggari undir 

stýri en karlmenn, en þær séu fyrst og fremst ekki eins „aggressívar“ í umferðinni og 

karlar (munnleg heimild, 10. apríl 2015). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að kynjamunur varðandi aksturshegðun og aksturslok 

sé að miklu leyti tengdur fyrri aksturssögu. Sýnt þykir nú að konur eru þegar byrjaðar að 

tínast inn á efri árin með langa akstursreynslu og karllægar akstursvenjur (men-like 

driving habits) að baki og líklegt er talið að þær verði álíka fastheldnar á ökuskírteinið 

fram eftir aldri og karlar (Bauer, Adler, Kuskowski og Rottunda, 2003; Davidson, 2008; 

Hakamies-Blomqvist og Siren, 2003).  

4.3.2  Breytt aksturshegðun - takmarkaður akstur  

Eins og fyrr segir er algengt að aldraðir ökumenn takmarki (restrict) akstur sinn smám 

saman með hækkandi aldri vegna óöryggis og/eða minnkandi ökufærni. Slíkt getur bæði 

falist í því að aka sjaldnar og að aka eingöngu við ákveðin skilyrði. Forðast er  til dæmis 

að keyra  í myrkri eða við slæm veðurskilyrði (Guðmundur Freyr Úlfarsson, 2005; Meng 

og Siren, 2015).  

Breytt eða sjálfsstýrð (self-regulatory) aksturshegðun, það er að takmarka akstur á 

einn eða annan hátt, er ósjaldan undanfari akstursloka (Dellinger o.fl., 2001; Gustafsson 

o.fl., 2012) og hefur verið heimfærð upp á líkan Baltes og Baltes um farsæla öldrun út 

frá vali, hámörkun og ávinningi (selection, optimization, compensation). Samkvæmt 

líkaninu er um samþætt ferli að ræða þar sem fólk bætir sér upp til dæmis færnitap eða 

óöryggi með því að tileinka sér aðrar leiðir eða aðferðir og  ætli sér jafnvel meiri tíma til 

að ná settum markmiðum (Fonda, Wallace og Herzog, 2001). Dæmi um slíkt er að velja 

sem þægilegustu aksturleið að verslun og þjónustu og sinna erindum utan háannatíma, 

eða að útvega far með öðrum þegar ytri aðstæður virka krefjandi. Rannsóknir hafa sýnt 

að þessi aðlögun að aksturslokum geti stuðlað að meiri samfellu í lífinu en þegar bílnum 

er lagt án fyrirvara (Fonda o.fl., 2001; Musselwhite, 2011b; Windsor, Anstey, 
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Butterworth, Luszcz og Andrews, 2007). Sama ferli fer í gang þegar fólk lærir að nýta sér 

aðra ferðamáta en einkabílinn  (Fonda o.fl., 2001). 

 Skert aksturshæfni af hvaða ástæðum sem er leiðir til aukinnar áhættu í 

umferðinni, jafnvel þó ekið sé sjaldnar og styttri vegalengdir (Guðmundur Freyr 

Úlfarsson, 2005;  Liddle og McKenna, 2003; Meng og Siren, 2015). Auk þess getur breytt 

aksturshegðun, sem felst í því að keyra sjaldnar eða við ákveðin skilyrði, leitt til meira 

óöryggis undir stýri og áhættu í umferðinni en ella (Meng og Siren, 2015). Rannsakendur 

hafa raunar bent á að breytt aksturshegðun  aldraðra þurfi  ekki  alltaf vera meðvituð í 

byrjun (Kostyniuk o.fl., 1998; Meng og Siren, 2015).  

Meng og Siren (2015) segja niðurstöður fyrirliggjandi rannsókna benda til þess að 

flokka megi sjálfsstýrða aksturshegðun á tvo vegu. Annars vegar að þegar dregið er úr 

akstri geti það endurspeglað breyttar þarfir fyrir hreyfanleika, það er að fólk hafi færri 

ástæður til að keyra og þurfi slíkt alls ekki að tengjast færniskerðingu. Hins vegar að 

þegar akstur er bundinn við skilyrði og forðast er að keyra við sérstakar aðstæður, 

endurspegli það þörf fyrir að tryggja öruggari akstur og tengist að öllum líkindum 

minnkandi ökuhæfni.  - Rannsókn sem náði til ökumanna 55 ára og eldri í Finnlandi, 

Þýskalandi og á Ítalíu sýndi að sterkari tengsl voru milli takmarkaðs aksturs og starfsloka 

en heilsufarslegra þátta (Whelan o.fl., 2006).  

Sjálfsmetin ökuhæfni (self-rated driving performance) er órætt hugtak og er talið 

þarfnast frekari rannsókna. Hugtakið hefur ekki reynst vera jafn áreiðanlegur mælikvarði 

og sjálfsmetin heilsa (sem m.a. hefur sterkt forspárgildi varðandi aksturslok) þar sem 

gjarnan er ósamræmi milli sjálfsmetinnar ökuhæfni annars vegar og raunmælinga hins 

vegar (Broberg og Willstrand, 2014; Marotolli og Richardson, 1998; Pymont, Anstey og 

Sargent-Cox, 2012). Vitað er að við mat á eigin ökuhæfni bera aldraðir sig saman við 

aðra ökumenn á sama aldri. Þörfin og óskin um að geta keyrt virðist einnig hafa áhrif. 

Einn helsti galli við sjálfsmetna ökuhæfni er sú tilhneiging aldraðra ökumanna að meta 

sig hæfari en jafnaldra sína. Þessi mælikvarði greinir því ekki á milli þeirra sem eru hæfir 

og ekki hæfir til að keyra  (Dellinger o.fl., 2001; Eisenhandler, 1990;  Freund o. fl., 2005).   
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4.3.3  Ökumat, endurhæfing og fræðsla 

Samkvæmt 4. grein reglugerðar um ökuskírteini (830/2011) getur sýslumaður 

(lögreglustjóri) krafist þess að umsækjandi um ökuskírteini gangist undir læknisfræðilega 

rannsókn ef vafi þykir leika á að heilbrigðisskilyrðum sé fullnægt, til að fá úr því skorið 

hvort gefa megi út ökuskrírteini eða það skilyrt á einhvern hátt. Í því sambandi getur 

sýslumaður krafist þess að umsækjandi þreyti próf í aksturshæfni.  

Rannsakandi tók viðtal við Guðbrand Bogason ökukennara og fyrrum formann 

Ökukennarafélags Íslands. Guðbrandur hefur starfað sem ökukennari í 45 ár og komið 

að endurmati á ökuhæfni aldraðra bílstjóra  síðastliðin 30 ár í samvinnu við 

Landspítalann.  Að sögn Guðbrands byggir ökuhæfnismat einkum á þremur forsendum:  

 Ef útgáfuaðili ökuskírteina (lögreglustjórar/sýslumenn) fær upplýsingar um að 

vafi leiki á ökuhæfni tiltekins ökumanns er honum vísað, samkvæmt 26. eða 

27. grein umferðarlaga, í ökuhæfnismat hjá Frumherja hf. Það fyrirtæki annast 

framkvæmd ökuprófa samkvæmt sérstökum verktakasamningi við 

Samgöngustofu. Ef vafi leikur á skilyrðum varðandi heilbrigði er hægt að  

krefja viðkomandi um að gangast undir læknisfræðilega rannsókn og einnig  

að þreyta próf í  ökuhæfni ef þurfa þykir.  

 Gildistími ökuskírteinis er útrunninn. Þá þarf viðkomandi að leggja fram 

læknisvottorð og fara í ökuhæfnismat á vegum Frumherja. 

 Ökumaður bíður heilsutjón af völdum veikinda eða slyss eða að heilabilun 

gerir vart við sig. Þá getur komið til kasta endurhæfingarsjúkrahúsanna að 

meta ökuhæfni. Til dæmis Grensásdeildar, öldrunarlækningadeildarinnar í 

Fossvogi  eða Reykjalundar, eftir því sem við á. Oft er ökuhæfnismat  hluti af 

endurhæfingaráætlun þar sem stuðst er við ákveðið þjálfunarkerfi og 

mælingar. Á Grensásdeild er stuðst við hátæknimælitæki til að meta sjónsvið, 

úrvinnslu áreita frá mörgum hliðum, viðbragðsflýti og innsæi. Ef vafi leikur á 

ökuhæfni í raunaðstæðum er hægt að grípa til þess ráðs að fara í 

reynsluakstur með sérþjálfuðum ökukennara og iðjuþjálfa.  
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Þrjár mögulegar niðurstöður fást úr ökuhæfnisprófum: 

1. Hæfni til að aka áfram án frekari aðgerða. 

2. Frekari athugunar og þjálfunar þarf við. 

3. Óhæfni til aksturs. 

Guðbrandur sagði nýtt fyrirtæki hafa verið stofnað, Aksturshæfni ehf, með það að 

markmiði að standa að ökuhæfnismati. Fyrirtækið hefur fjárfest í sérhönnuðu mælitæki 

eins og því sem er á Grensásdeildinni.  Að fyrirtækinu koma Ökukennarafélag Íslands, 

iðjuþjálfar, taugasálfræðingur og læknir. Guðbrandur kvað það afar vandmeðfarið 

verkefni að meta það hvort einstaklingar geti keyrt eða ekki. Telur hann að Aksturshæfni 

ehf geti létt af mörgum heimilislækninum þeirri ábyrgð sem fylgir ökumati og einnig 

komið til móts við þá  einstaklinga sem vilja að eigin frumkvæði kanna eða þjálfa upp 

ökuhæfni sína. - Guðbrandur tiltók dæmi þar sem tveimur misvísandi læknisvottorðum 

um ökuhæfni hafi verið framvísað af sitthvorum lækninum varðandi sama einstakling. 

Hann gekkst síðan undir ökuhæfnismat sem hann stóðst og keyrði farsællega í  tvö til 

þrjú ár á eftir. -  Bent hefur verið á að samræmd viðmið um hæfni og heilsufar aldraðra 

ökumanna séu nauðsynleg og til hagsbóta, bæði fyrir ökumenn og fagfólk sem kemur að 

ökumati (Dellinger o.fl., 2001; OECD, 2001; Tuokko o.fl., 2007). 

Guðbrandur sagði það afar sjaldgæft að aldraðir ökumenn fái í hendur ökuskírteini 

með sérstökum takmörkunum (samanber 26. grein umferðarlaga) að lokinni 

endurhæfingu. Sú leið er frekar valin að gera sérstakt heiðursmannasamkomulag milli 

viðkomandi fagfólks (læknis, iðjuþjálfa eða ökukennara) og ökumanns um tiltekinn 

takmarkaðan akstur. Hefur það fyrirkomulag reynst vel (Guðbrandur Bogason, munnleg 

heimild, 10. apríl 2015).  

Erlendis hafa rannsóknir sýnt að endurmenntunarnámskeið fyrir aldraða ökumenn 

geti skilað árangri og fagfólk mælir með þeim. Bókleg kennsla eingöngu hefur virst skila 

misjöfnum árangri. Fyrirlestrar ásamt ökuþjálfun hafa einkum reynst koma að gagni til 

eflingar ökuhæfni og öryggistilfinningar aldraðra í umferðinni (Donorfio o.fl., 2008; 

Hakamies-Blomqvist o.fl., 2004; Satariano, o.fl., 2012). Guðbrandur Bogason sagði, 

aðspurður um þennan þátt hér á landi, að  Íslendingar væru aftarlega á merinni miðað 
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við hin Norðurlöndin. Hann sagði Norðmenn og Svía vera einkar duglega að bjóða 

öldruðum ökumönnum upp á viðhaldsnámskeið og gefa út fræðsluefni. Hér á landi er 

ekki boðið upp á nein föst endurhæfingar- eða fræðslunámskeið. Að sögn Guðbrands 

gerði Ökukennarafélag Íslands tilraun fyrir nokkrum árum  í samstarfi við Félag eldri 

borgara í Reykjavík og nágrenni til að setja upp fræðslunámskeið fyrir aldraða ökumenn. 

Gekk það ekki eftir því lítill áhugi reyndist vera fyrir hendi. Þær hugmyndir eru við lýði að 

best sé að setja upp slík námskeið í tengslum við starfsemi eldri borgara (Guðbrandur 

Bogason, munnleg heimild, 10. apríl 2015).  

Í spurningakönnun Slysavarnarfélagsins Landsbjargar um akstur eldri borgara (400 

einstaklingum 67 ára og eldri voru sendir spurningalistar og bárust 176 svör) kom fram 

að  tæplega helmingur svarenda myndi sækja stutt upprifjunarnámskeið ef það stæði til 

boða. Rúmlega helmingur svarenda kvaðst myndi þiggja að fara í ökuhæfnismat ef það 

væri í boði.  Um 30% svarenda vildu gera ökuhæfnismat að skyldu eftir sjötugt. Athygli 

vakti að þar af myndu 7% ekki kæra sig sjálfir um að gangast undir slíkt mat (Dagbjört H. 

Kristinsdóttir, 2007).  

Dickerson og félagar (2007) segja endurmenntun og þjálfun aldraðra bílstjóra 

beinast oft að því að bæta almenna ökuhæfni með því að upplýsa um nýjar 

umferðarreglur, herða á öryggisatriðum og æfa akstur við ólík skilyrði. Eins og að 

bremsa í hálku eða bleytu. Einstaklingsbundna ökuþjálfun telja þau hins vegar vera 

gagnlega þegar bæta þarf ökuhæfni vegna tiltekinnar líkamlegrar skerðingar. Þjálfunin 

beinist þá að því  að kenna nýjar aðferðir við akstur sem geta bætt upp skerðinguna. 

Með tilliti til þess að aldraðir ökumenn eru misleitur hópur fólks telja Dickerson og 

félagar (2007) árangursríkast að sníða ökuhæfnisnámskeið að ákveðnum markhópum, 

sem hafa mismunandi þarfir og mismunandi ástæður til að sækja slík námskeið.  

Tuokko og félagar (2007) komust að því í rannsókn sinni á fræðslunámskeiðum fyrir 

aldraða ökumenn að mismunandi málefni voru konum og körlum hugleikin. Með 

hliðsjón af þeirri niðurstöðu telja þau vert að sníða slík námskeið sérstaklega að hvoru 

kyni fyrir sig til að reyna að tryggja meiri áhuga og árangur. 

Íhlutun fagfólks sem beinist að því að styrkja og viðhalda ökuhæfni aldraðra 

ökumanna með vitsmunalegri þjálfun og líkamlegum æfingum og/eða iðjuþjálfun hefur 

gefist vel með tilliti til  farsæls aksturs og framlengdrar þátttöku í umferðinni (Edwards, 

Lunsman, Perkins, Rebok og Roth, 2009). 
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4.4  Gildi einkabílsins í hugum aldraðra 

Á Vesturlöndum og víðar hefur akstur einkabílsins talist vera mikilvægasti og 

persónulegasti ferðamátinn (Kostyniuk og Shope, 2003; Siren, o.fl., 2004). Sú kynslóð, 

sem nú er smám saman að komast á eftirlaunaaldurinn, ólst upp með einkabílnum og 

hefur reynst mjög fastheldin á þann ferðamáta (Guðmundur Freyr Úlfarsson, 2005; 

OECD, 2001). Akstur einkabílsins er með öðrum orðum hluti af lífssögu og lífsstíl fólks. 

Aldraðir ökumenn sjá jafnvel ekki fyrir sér neina aðra ferðamöguleika (Coughlin, 2001; 

Kostyniuk og Shope, 2003), á það einkum við um karla (OECD, 2001). Í víðtækri ástralskri 

rannsókn, sem var bæði eingindlegrar og megindlegrar gerðar, kom fram að aldraðir 

heimabúandi einstaklingar töldu akstur einkabílsins vera mikilvægustu iðjuna fyrir utan 

símanotkun (Fricke og Unsworth, 2001).  Aldraðir ökumenn tengja akstur einkabílsins 

við lífsgæði, þægindi, öryggi, aðgang að þjónustu og bjargráðum, félagslega 

samþættingu og samneyti við fjölskyldu og vini (Davey, 2007;  Musselwhite, 2011b).  

Aldraðir ökumenn meta mikils þann kost einkabílsins „að geta farið þangað sem 

maður vill, hvenær sem maður vill“ (Davey, 2007, bls. 62). Einkabíllinn þykir tiltækur, 

sveigjanlegur og fljótlegur ferðamáti og veitir það ákveðna frelsistilfinningu. Þá stendur 

einkabíllinn í hugum aldraðra ekki hvað síst fyrir sjálfstæði, það að  vera ekki upp á aðra 

kominn (Adler og Rottunda, 2006; Coughlin, 2001; Musselwhite og Shergold, 2012;  

Persson, 1993). Með einkabílnum eru uppfylltar grunnþarfir, tilfinninga- og félagslegar 

þarfir. Einnig fagurfræðilegar þarfir, það að keyra til að njóta (Musselwhite, 2011a).  

4.4.1 Áhrif ökuskírteinis og aksturs á sjálfsmyndina 

Rannsóknir hafa sýnt að aldraðir ökumenn tengi oft akstur og ökuskírteinið við 

sjálfsmynd sína, stöðu sína í samfélaginu, sem og viðhorf samfélagsins gagnvart þeim 

(Carp, 1988;  Davey, 2007;  Eisenhandler, 1990;  Liddle, McKenna og Broome, 2004).  

Fyrri lífsstíll og aksturssaga ráða miklu um viðhorf til aksturs einkabílsins og 

aksturshegðun á efri árum. Fólk er gjarnt á að viðhalda fyrri venjum og lífsháttum 

(Baldock o.fl., 2006).  Lengi vel var akstur einkum tengdur við karlaiðju og þekkt er að 

bílar eru oft áhugamál og ástríða hjá  karlmönnum (Davidson, 2008; Kjartan Þórðarson 

og Valdimar Briem, 2007). Þannig er  bíllinn gjarnan talinn hafa haft í gegnum tíðina aðra 

og meiri merkingu fyrir karlmenn en þá að komast á milli staða. Á yngri árum ökumanna 
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er bíllinn  talinn framlenging á sjálfi karlmannsins. Tákn karlmennsku,  félagslegrar 

stöðu, valds og frelsis, sem hinn eldri maður reynir að viðhalda í lengstu lög (Davidson, 

2008; Musselwhite og Shergold, 2012; Siren og Hakamies-Blomqvist, 2005). Niðurstöður 

langtímarannsóknar sem Ragland, Satariano og MacLeod (2005) framkvæmdu, í þeim 

tilgangi að kanna áhrif akstursloka á líðan aldraðs fólks, sýndu að marktækt meira bar á  

þunglyndiseinkennum (depressive symptoms) hjá körlum en konum eftir aksturslok. 

Rannsakendur gerðu ekki tilraun til að úrskýra þann mun. Davidson (2008, bls. 46) telur 

ekki ósennilegt að skýringin liggi að hluta til í því að karlar tengjast bílnum sínum á 

annan hátt en konur. Þeir syrgi það að „stóra ástin“ sé horfin úr lífi þeirra. 

Rök hafa verið færð fyrir því að aksturssaga kvenna sé ólík aksturssögu karla og að 

þær hafi ekki eins lengi og karlar tengt sjálfsmynd sína við einkabílaakstur. Konur voru 

lengst af ekki félagsmótaðar til aka sér til afþreyingar og ánægju (Bauer o.fl., 2003; 

Davey, 2007). Könnun  Bauer o.fl. (2003)  meðal 300  íbúa í Minnesota (171 kona og 129 

karlar, meðalaldur var 72 ár, 12,6% karlanna bjuggu einir en 42,4% kvennanna), sem 

sóttu fræðslunámskeið ætlað öldruðum ökumönnum, sýndi að akstur kvenna var að 

mestu leyti skipulagður og bundinn markmiðum. Konur fóru síður í lystitúra á bílnum en 

karlar og voru mun líklegri en karlar til að skilja bílinn eftir heima þegar þær fóru  í 

sumarfrí (Bauer o.fl., 2003). Sjálfsmynd eldri kvenna varðandi  einkabílinn er talin hafa 

byggst meira á notagildinu en meðal karla. Í augum kvenna hefur bíllinn einkum verið 

hjálpartæki til að sinna skyldustörfum þeirra og hlutverkum (Musselwhite og Shergold, 

2012;  Siren og Hakamies-Blomqvist, 2005).  

Þekkt er eigindleg rannsókn Susan A. Eisenhandler (1990), sem snéri að því að kanna 

hvaða merkingu aldraðir leggðu í það að hafa gilt  ökuskírteini og að aka bíl. Rannsóknin 

var framkvæmd í litlum bæ á austurströnd Bandaríkjanna. Úrtakið var valið af handahófi 

úr þýði íbúa bærjarins sem voru 60 ára og eldri og samanstóð af 31 konu og 19 körlum. 

Elstu þátttakendur voru 92 ára. Eisenhandler birti niðurstöður könnunar sinnar undir 

fyrirsögninni  The asphalt identikit: Old age and the driver’s license. Með hugtakinu 

„asphalt identikit“ vísar Eisenhandler til ökuskírteinisins og undirstrikar þar með 

táknrænt gildi þess og mikilvægi í hugum aldraðra.  

Í rannsókn sinni komst Eisenhandler að raun um hve þátttakendum var mikið í mun 

að halda í ökuskírteinið. Sumir játuðu að léleg heilsa og sjón aftraði þeim mjög að keyra. 
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Aðrir voru í afneitun gagnvart því að það hefði nokkur áhrif á ökuhæfni þeirra. Margir 

höfðu takmarkað akstur sinn og sumir keyrðu jafnvel eingöngu til að sinna brýnustu 

nauðsynjum. Einkabíllinn veitti fólki engu að síður tilfinningu fyrir sjálfstæði og því að 

hafa stjórn á aðstæðum sínum. Að leggja bílnum endanlega þótti vera upphaf að því að 

gangast undir ellistimpilinn og verða þar með settur í stöðu hins ósjálfstæða þiggjanda. 

Eisenhandler túlkar það svo að ökuskírteinið sé áþreifanlegt tákn fyrir aldraða 

handhafa þess um að þeir séu réttum megin við markalínuna: „Ég er ekki gamall, ég get 

keyrt“ (Eisenhandler, 1990, bls. 5) og að aldraðir tengi ökuskírteinið við sjálfsmynd sína 

og stöðu í samfélaginu. Einn viðmælandinn, 87 ára gamall fyrrum ökumaður, ræddi til 

dæmis um þann tíma með eftirsjá þegar hann ók bílnum sínum um götur bæjarins og 

kvaðst stoltur viðhalda ökuskírteininu „til vonar og vara“ (Eisenhandler, 1990, bls. 6).   

Þátttakendur voru almennt neikvæðir gagnvart almenningssamgöngum. Margir 

voru ófúsir að stilla sig inn á áætlun almenningsvagna  og töldu notkun þeirra vera fyrir 

neðan sína virðingu. Slíkt væri opinber stimpill á rýran efnahag og ósjálfstæði, það að 

þurfa að reiða sig á aðra. Þátttakendur töldu akstursþjónustu aldraðra á vegum  

bæjarfélagsins vera jákvætt framtak, en fannst hún samt ekki við sitt hæfi. Aðspurð um 

notagildi slíkrar akstursþjónustu svaraði til dæmis 78 ára gömul kona því til að það væri 

allt í lagi að nota akstursþjónustuna til innkaupa, en það væri enginn lífsstíll fólginn í 

slíkum ferðamáta (Eisenhandler, 1990, bls. 7). 

 Sjálfsmynd kvenna sem ekki keyrðu markaðist meira af aldrinum, heldur en meðal 

kvenna sem enn keyrðu, þar sem möguleikar þeirra á að komast út úr húsi voru verulega 

takmarkaðir. Þær gátu ekki hitt vini og jafnaldra að staðaldri né tekið reglulegan þátt í 

félags- og trúarlegri starfsemi. Hár aldur og/eða lélegt heilsufar ýtti enn frekar undir 

tilfinningu þeirra um félagslega einangrun og vanmátt. Slík staða skerti sjáfsmynd þeirra, 

þær upplifðu sig sem gamlar, gagnslausar konur. Oft fannst þeim komið fram við sig eins 

og börn, að þær væru settar í þá stöðu að vera öðrum háðar.  

Eisenhandler (1990) bendir á að einkabíllinn sé mjög samofinn bandarískri 

menningu og þeirri einstaklingshyggju sem þar ríkir og að hann sé hluti af ameríska 

draumnum. Þeir sem nú teljast til eldri kynslóðarinnar hafa lengi tengt einkabílinn við 

daglegt líf,  frjálsræði og ferðalög um land sitt. Bíllinn er þannig jákvæð táknmynd fyrir 
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atburði í lífinu og ökuskírteinið er þýðingarmikið  í hugum eldri borgara, þar sem það 

endurspeglar samfellda virkni og samkvæma sjálfsímynd í gegnum lífsskeiðin.  

Eisenhandler (1990) tekur undir ályktanir annarra fræðimanna (þeirra Rosow, 1974 

og Callahan, 1987), sem hún vitnar til, um að samfélagið þurfi í samvinnu við aldraða að 

skapa bæði sameiginlegan skilning á jákvæðum hliðum öldrunar og félagslegt svigrúm 

sem veitir fólki tækifæri til að sinna hlutverkum sínum á efri árum.  

4.4.2  Að takast á  við aksturslok 

Svo virðist sem aldrað fólk sé ófúst bæði að ræða og skipuleggja aksturslok sín og vilji 

taka ákvörðun um það að hætta að keyra upp á eigin spýtur (Liddle og McKenna, 2003, 

bls. 130).  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að undirbúningur og fyrirhyggja geti dregið úr 

neikvæðum áhrifum akstursloka (Curl, Stowe, Cooney og Proulx, 2014; Liddle og 

McKenna, 2003; Musselwhite og Shergold, 2012; Windsor o.fl., 2007).  Áður hefur verið 

fjallað um breytta aksturshegðun sem undanfara og aðlögun að aksturslokum, hvort 

sem hinn aldraði ökumaður er meðvitaður um það í fyrstu eða ekki. Breytt 

aksturshegðun á sér stað smám saman og er gjarnan talin vera hluti af 

aksturslokaferlinu (Dellinger o.fl., 2001;  Donorfio o.fl., 2008;  Gustafsson o.fl., 2012). 

Hjá mörgum öldruðum ökumönnum eru aksturslok ferli sem getur staðið yfir í nokkra 

mánuði til margra ára (Curl o.fl., 2014; Dickerson o.fl., 2007).  

Eigindlegar rannsóknir hafa sýnt að aldraðir, sem eru hættir eða nánast hættir að 

keyra, upplifi sig enn hafa ákveðna stjórn á hlutunum við þá tilhugsun að hafa bílinn 

tiltækan og að geta mögulega keyrt. Mögulegur skreppitúr (potential travel), þótt hann 

sé aldrei farinn, virkar sem sálrænn stuðningur í aksturslokaferlinu (Davey, 2007; 

Musselwhite og Shergold, 2012; Whitehead, Howie og Lowell, 2006). Eins og aldraður 

viðmælandi í bandarískri rýnihóparannsókn um ferðamáta aldraðra sagði: „Ef bíllinn er í 

innkeyrslunni, þá sætti ég mig  fullkomlega við að vera heima“ (Coughlin, 2001, bls. 5). 

Eisenhandler (1990) og Persson (1993) komust að þeirri niðurstöðu í rannsóknum sínum 

að sumum þátttakendum fannst mikilvægt að hafa gilt ökuskírteini undir höndum, 

burtséð frá því hvort þeir hefðu tök á að keyra eða ekki.   
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Almennt séð virðast aksturslok vera ferli sem þróast stig af stigi (gradual) og í 

flestum tilvikum viljastýrt. Í sumum tilvikum neyðist aldrað fólk til að láta skyndilega af 

akstri vegna afturköllunar ökuréttinda, sem oftast kemur til vegna heilsufarslegra 

vandmála af einhverju tagi. Einnig getur fjölskyldan gripið inn í eða að hinn aldraði 

ákveði sjálfur að hætta að keyra vegna óöryggis eða annarra ástæðna (Gustafsson o.fl., 

2012; Liddle og McKenna, 2003; Persson, 1993). Aksturslok hafa verið greind sem   

erfiður lífsatburður (Mezuk og Rebok, 2008) eða lífsumbreyting (Fonda o.fl., 2001; 

Liddle o.fl., 2008). Fyrirvaralaus aksturslok hafa reynst öldruðum sérstaklega erfið og 

streituvaldandi vegna þeirra óvæntu straumhvarfa sem verða í lífi þeirra (Davey, 2007;  

Liddle o.fl., 2004; Whitehead o.fl., 2006). Þeir ökumenn virðast koma verst út sem verða 

að láta af akstri án nokkurs fyrirvara vegna inngripa annarra aðila (Musselwhite, 2011b). 

Þekkt er að upplifun um að hafa ekki stjórn á eigin aðstæðum getur leitt til bjargarleysis, 

vanmetakenndar og depurðar (Carp, 1988; Musselwhite og Shergold, 2012; Windsor 

o.fl., 2007). 

Innan aksturslokafræðanna er mikið vitnað til eigindlegrar rannsóknar Robyn Lister 

(1999). Í þeim tilgangi að veita innsýn í reynslu og upplifun aldraðra af fyrirvaralausum 

aksturslokum tók Lister djúpviðtöl við þrjá ástralska einstaklinga. Tvær konur og einn 

karl á aldrinum 70 til 80 ára. Viðmælendurnir höfðu allir fengið heilablóðfall og verið 

útskrifaðir af spítala tveimur mánuðum fyrir viðtöl hið minnsta. Viðmælendur höfðu 

verið metnir óhæfir til aksturs eftir áfallið og voru ökuskírteini þeirra afturkölluð við 

útskrift af spítalanum. Lister greindi upplifun viðmælenda sinna í sex þemu: Óvæntur 

missir með óhjákvæmilega breyttri framtíðarsýn. Breyttur lífsstíll, sem einkenndist af 

hindrunum, frelsisskerðingu, skertum aðgangi að samfélaginu og samfarandi einangrun. 

Áhrifaleysi,  að hafa ekki stjórn á eigin aksturslokum. Missir sjálfstæðis, leiði yfir því að 

geta ekki verið sjálfs síns herra. Þörf fyrir að  sætta sig við missi ökuskírteinisins  og að 

viðurkenna breyttar aðstæður, sem virtist þróast stig af stigi. Að lokum upplifðu 

viðmælendur skort á ásættanlegum ferðamöguleikum, notkun almenningssamgangna 

var ekki inni í myndinni  vegna skerðingar viðmælenda. Þeir töldu sig ekki geta komist 

ferða sinna nema með því að biðja ættingja eða vini um akstur eða að taka leigubíl. 

Viðmælendur sögðu stuðning  og aðgengileika að vinum og fjölskyldu varðandi akstur og 

útréttingar auðvelda þeim að takast á við þau umskipti sem orðið höfðu í lífi þeirra og að 

sætta sig við orðinn hlut (Lister, 1999).  
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Lister (1999)  kvaðst ekki hafa fundið merki þess í rannsókn sinni að viðmælendur 

teldu að akstur einkabíls endurspeglaði félagslega stöðu fólks. Né heldur kom fram að  

viðmælendur upplifðu hlutverkaumskipti, það að vera taldir byrði á öðrum og að missir 

ökuskírteinisins væri stöðug áminning um færniskerðingu og öldrun. Þá sagði Lister það 

hafa komið í ljós, öfugt við það sem margir hefðu ætlað, að skyndilegur heilsubrestur 

viðmælenda með samfarandi færniskerðingu af margvíslegum toga yfirskyggði ekki 

þann missi og eftirsjá sem ógilding  ökuskírteinisins hafði í för með sér. Þátttakendur 

upplifðu einmanakennd og tilbreytingarleysi eftir umskiptin  (Lister, 1999). 

Í þeim tilgangi að fá innsýn í aksturslokaferli aldraðra framkvæmdu Adler og 

Rottunda (2006) rýnihóparannsókn, með 12 þátttakendum á aldrinum 70-85 ára, sem 

höfðu látið af akstri á síðustu tveimur árum fyrir rannsókn og bjuggu í Minnesota. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru þátttakendur flokkaðir í tvo hópa. Þá 

sem höfðu fyrirvara á aksturslokum sínum (proactives) og tilkynntu ákvörðun um að 

hætta að keyra fjölskyldu sinni og vinum. Sumir minntust þess til dæmis að hafa átt í 

basli með foreldra eða maka, sem höfðu neitað að leggja bílnum, og höfðu ákveðið að 

forða fjölskyldu sinni frá slíkri reynslu og hætta að keyra tímanlega. Þá voru hinir sem 

voru tregir til að láta af akstri (reluctant accepters), en höfðu raunhæfa sýn á 

akstursgetu sína. Þeir höfðu engar áætlanir um að hætta að keyra heldur fóru í gegnum 

hægt uppgjafarferli, sem ýmist endaði með heilsubresti af einhverju tagi eða 

ábendingum frá fjölskyldu eða lækni.  

Út frá umræðum rýnihópanna greindu Adler og Rottunda (2006) þriðja hóp eldri 

ökumanna. Þá sem streittust gegn aksturslokum (resisters). Þátttakendur lýstu þeim 

sem eldri öldruðum ökumönnum, sem voru óraunsæir á eigin aksturshæfni og keyrðu 

þar til þeir voru þvingaðir (forced) til að láta af akstri. Þátttakendur töldu slíka ökumenn 

vera meiriháttar vandamál í samfélaginu og kváðust allir eiga vini sem væru orðnir 

hættulegir undir stýri. Það vakti athygli rannsakenda að enginn þátttakendanna kvaðst 

treysta sér til að ræða málin við viðkomandi vini, heldur forðuðust að þiggja far hjá þeim 

(fleiri rannsóknir hafa leitt hið sama í ljós, sbr. Persson, 1993). Adler og Rottunda (2006) 

ályktuðu sem svo að umræðan um aksturslok væri afar viðkvæm. Fólki þætti jafnvel 

erfitt að ræða slíka hluti við vini sína.  
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Rannsókn þeirra Adler og Rottunda (2006) leiddi í ljós að erfiðasta upplifun 

þátttakenda eftir aksturslok var missir sjálfstæðis og að þurfa að skipuleggja allar ferðir 

sínar fram í tímann. Enginn þátttakenda hafði gert áætlanir fyrir aksturslok um breyttan 

ferðamáta.  Samræmist þetta niðurstöðum annarra rannsókna (t.d. Kostyniuk og Shope, 

2003). Adler og Rottunda (2006) benda á að bæði fyrirtæki og ýmis félagasamtök geti 

brugðist við af framsýni og opnað fyrir umræðu um aksturslok. Tengt hana til dæmis við  

umræðuna um starfslok, sem er opinská og samfélagslega viðurkennd, ásamt því að 

styðja almennt við aldraða ökumenn  bæði fyrir og eftir aksturslok.   

Liddle og fleiri (2004 og 2008) stóðu að þekktri rannsókn um aksturslok aldraðra Í 

Brisbane í Ástralíu, sem byggði bæði á eigindlegri og megindlegri aðferðafræði. Markmið 

rannsakenda var að afla upplýsinga til að byggja upp námskeið, sem stuðlað gæti að 

farsælu aksturslokaferli með tilliti til áframhaldandi hreyfanleika og öruggs ferðamáta.  

Rannsóknin var tvískipt. Þátttakendur í forrannsókninni, sem byggði á djúpviðtölum 

og innihaldsgreiningu, voru 18 talsins. Níu heimabúandi einstaklingar á aldrinum 73 - 88 

ára, sem höfðu látið af akstri á tímabilinu tveimur mánuðum til fimm árum fyrir 

rannsókn. Þrír fjölskyldumeðlimir og sex heilbrigðisstarfsmenn, sem allir höfðu komið að 

aksturslokum aldraðra á einn eða annan hátt, tóku einnig þátt. Rannsókninni var síðan 

fylgt eftir með spurningalistum og viðtölum við 234 einstaklinga 65 ára og eldri, sem 

ýmist voru enn akandi eða hættir að keyra.  

Þátttakendur rannsóknarinnar í heild sinni, sem ekki keyrðu lengur, áttu það 

sameiginlegt að telja akstur hafa verið mikilvægan þátt í lífi sínu og tengdu hann við 

sérstaka atburði og hlutverk á lífsleiðinni. Þeir deildu reynslu sinni frá akstursárunum og 

litu með stolti til ökumannshlutverksins. Margir þátttakenda kváðust lengst af ekki hafa 

gert sér annað í hugarlund  en að þeir myndu gegna því hlutverki til æviloka (Liddle o.fl., 

2004).   

Forrannsóknin sýndi fram á að þátttakendur færu í gegnum stigbundið eða þrískipt 

aksturslokaferli, sem höfundar nefna forákvörðunarstig (predecision phase), 

ákvörðunarstig (decision phase) og eftir-aksturslokastig (post-cessation phase). Seinni 

hluti rannsóknarinnar studdi þessa niðurstöðu (Liddle o.fl., 2006). 
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Á forákvörðunarstiginu lögðu þátttakendur áherslu á að finna jafnvægi milli þeirra 

hindrana sem þeir stóðu frammi fyrir sem ökumenn og þarfa sinna og óska um 

sjálfstæði.  Þeir höfðu staðið frammi fyrir ýmsum áskorunum, sem raskaði jafnvægi í lífi 

þeirra, svo sem starfslokum, versnandi heilsufari og minni fjárhag. Flestir voru farnir að 

breyta akstursvenjum sínum og farnir að þiggja stöku sinnum far með öðrum. 

Þátttakendur höfðu engan hug á að láta af akstri og svo virtist sem þeir hafi tekið 

ómeðvitaða ákvöðrun um að aðlaga aksturshegðun sína breyttum aðstæðum. Smám 

saman áttuðu þátttakendur sig á því að þeir áttu í vaxandi erfiðleikum með akstur. Það 

vakti upp ákveðin tilfinningaleg viðbrögð og þeir fóru að vega og meta afleiðingar þess 

að keyra áfram eða að hætta að keyra. Sumir þátttakendanna játuðu, þegar þeir litu til 

baka að aksturinn hafi á þessu stigi verið orðinn þeim meira áhyggju- en gleðiefni.  

Fagfólk og fjölskyldumeðlimir, sem tóku þátt í rannsókninni, kváðust oft hafa séð 

ýmis varnaðarmerki áður en hinn aldraði bílstjóri gerði sér nokkra grein fyrir þeim. Þar 

sem inngrip eða afskiptasemi er almennt ekki vel séð af öldruðum ökumönnum,  veigrar 

fólk sér oft við að gera eitthvað í málunum fyrr en í óefni er komið (Liddle o.fl., 2008). 

Samkvæmt öðrum rannsóknum eru slík viðbrögð ekki óalgeng (Classen o.fl., 2009; 

Persson, 1993). 

Á ákvörðunarstiginu var helsta áskorunin að taka ákvörðun um aksturslok og eiga 

sjálfur þá ákvörðun (owning the decision). Það fól í sér að vega og meta kosti nýrra 

ferðamöguleika og lífsstíls eða að forðast slíkar vangaveltur. Yfirleitt tók þetta sinn tíma, 

var hægfara og viðkvæmt ferli.  Dæmi um viðbrögð þátttakenda eins og þeir lýstu þeim 

eftir að þeir höfðu ákveðið að láta af akstri voru eftirfarandi: „Ég talaði við fjölskylduna 

og þeim fannst það skynsamlegt.“  „Ja, ef þú ekur á einhvern, slasar hann eða þvíumlíkt, 

þú nærð þér aldrei eftir það“ (Liddle o.fl., 2008, bls 383).  

Hins vegar þurftu sumir þátttakendanna að láta fyrirvaralaust af akstri, til dæmis 

vegna heilsubrests, sjóndepru eða óhappa í umferðinni. Að sögn fagmanna, sem komu 

að málum, voru viðkomandi ökumenn ósáttir við sín aksturslok þar sem þeir upplifðu sig 

ekki hafa haft stjórn á hlutunum. Einnig kom í ljós að fleiri þátttakendur höfðu fengið 

ábendingar frá fjölskyldumeðlimum eða fagfólki án þess að hafa nefnt það. Allir 

þátttakendur kváðust í viðtölunum hafa tekið ákvörðun um að hætta að keyra upp á 
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eigin spýtur og voru sannfærðari um það eftir því sem lengra var liðið frá aksturslokum. 

Einn þátttkandanna, sem hafði þurft að hætta fjórum mánuðum fyrir rannsóknarviðtal, 

skýrði ákvörðunina á eftirfarandi hátt: „Ja ég hafði ekkert val, sérfræðingurinn sagði að 

ég væri sjónlaus... Þegar ég tók þessa ákvörðun eða sérfræðingurinn gerði það fyrir mig 

... [síðar í viðtalinu]. Já, þetta var mín ákvörðun. Ég meina, eins og ég sagði, ég get séð 

og var sjálfur sannfærður um að ég gæti keyrt.“ Annar þátttakandi, sem hafði ófús látið 

af akstri rúmu ári fyrir viðtalið, var mjög afdráttarlaus í svari sínu: „Þetta var mín 

ákvörðun, minn bíll“ (Liddle o.fl., 2008, bls. 383-384).  

Rannsakendur komust að þeirri niðurstöðu að þó svo að margir þættir hafi haft 

áhrif á aksturslok þátttakenda og jafnvel þótt aðstandendur eða fagfólk hafi komið að 

því ferli, þá telja þeir sig sjálfa hafa átt ákvörðunina. Miðað við svör hinna fyrrum 

ökumanna og annarra þátttakenda í rannsókninni fer ákveðið uppgjörsferli af stað eftir 

aksturslok og viðkomandi ökumaður upplifir smám saman sína aðild hafa verið ráðandi 

og gert útslagið um aksturslokin.  

Eftir-aksturslokastigið einkenndist af hægfara endurmótun viðhorfa og lífstíls; að 

finna nýjar aðgönguleiðir að samfélaginu, viðhalda fyrri hlutverkum og að tileinka sér ný 

hlutverk og lífsvenjur, ásamt því að ná sáttum við veruleikann. Einn þátttakenda komst 

svo að orði: „Ég hef bækurnar mínar, tungumálakunnáttuna, tónlist og ég hef sjónvarp 

og mynddiska og ég skrifa heilmikið“ (Liddle o.fl., 2008, bls. 384).  Fjölskyldumeðlimir 

reyndu að leggja sitt af mörkum til að létta sínum nánustu umskiptin. Eins og ein dóttir 

orðaði það: „Ég legg mig fram að um hjálpa henni, en reyni að láta sem svo sé ekki, en 

það er ekki auðvelt. Hún veit að hún er háð okkur“ (Liddle o.fl., 2008, bls. 384). 

Þátttakendur upplifðu margvíslegar tilfinningar á þessu stigi, allt frá leiða og eftirsjá 

til sáttar og léttis. Hver og einn tókst á við hlutina á sinn hátt, sumir með ákveðninni: „Ég 

tók þessa ákvörðum og mun lifa við hana“ (Liddle o.fl., 2004, bls. 3). Allir þátttakendur 

kváðust hafa upplifað frelsisskerðingu og missi. Margir sáu líka jákvæðu hliðarnar, eins 

og að vera lausir við rekstrarkostnað bifreiðar, að upplifa minni streitu, að vera í meiri 

tengslum við fjölskyldu sína og að hafa fundið svigrúm fyrir ný verkefni. Sumir kváðust 

vera farnir að ganga meira. Þátttakendur viðurkenndu að þó svo stuðningur fjölskyldu 
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og vina væri  hjálplegur þá þyrftu þeir sjálfir að finna jafnvægi og innri sátt. Þeim fannst 

mikið atriði að standa sig og hafa stjórn á eigin aðstæðum (Liddle o.fl., 2004 og 2008).  

Rannsóknin leiddi í ljós að flestir þátttakendur lögðu sig fram um að reyna að finna 

leiðir til að geta framkvæmt og viðhaldið þeim athöfum sem voru þeim mikilvægar. Ein 

mesta áskorunin fyrir hina fyrrum ökumenn var að standa frammi fyrir samgöngumissi 

(transport loss) og ferðatálmum varðandi brýnar erindagjörðir utan heimilis, ásamt því 

að takast á við almenna lífsumbreytingu (Liddle o.fl., 2008).   

Niðurstaða rannsóknarinnar í heild sinni leiddi til þess að byggð var upp fræðslu- 

og stuðningsdagskrá (The University of Queensland Driver Retirement Initative 

(UQDRIVE) program), sem tekur mið af valdeflingu þátttakenda, mismunandi stigum 

aksturslokaferlisins og einstaklingsbundinni reynslu af aksturslokum (Liddle o.fl., 2006).  

Í framkvæmd hefur dagskráin reynst skila jákvæðum árangri og hlotið eftirtekt 

(Gustafsson o.fl., 2011; Musselwhite, 2011b). UQDRIVE dagskráin byggir á vikulegri 

mætingu þátttakenda yfir sex vikna tímabil og fer fram bæði í fyrirlestrasal og á 

vettvangi. Leiðbeinendur samanstanda af fagfólki á ýmsum sviðum og fyrrum 

ökumönnum sem hafa upplifað aksturslok. Farið er í gegnum ákveðna dagskrárliði. Svo 

sem reynslu af aksturslokum, lífstílsbreytingar (t.d. að forgangsraða hlutverkum og 

tómstundaiðju), kynningu á samgöngumöguleikum ásamt því að læra á nýja ferðamáta 

og byggja upp eigið samgöngukerfi. Dagskrárliðir eru síðan lagaðir að áhuga og þörfum 

þátttakenda hverju sinni (Gustafsson o.fl., 2011; Liddle o.fl., 2006). 

4.4.3  Helstu ástæður þess að aldraðir hætta að keyra 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að það eru gjarnan margir samverkandi þættir sem stuðla 

að aksturslokum. Yfirleitt láta aldraðir ökumenn endanlega af akstri af heilsufarslegum 

ástæðum og þá ekki síst vegna lélegrar sjónar (Dellinger o.fl., 2001; Persson, 1993; 

Ragland o.fl., 2004). Samkvæmt rannsóknum hafa karlar tilhneigingu til að keyra eins 

lengi og heilsan leyfir, jafnvel lengur. Konur virðast vera viljugri að láta af akstri og eru  

gjarnan yngri og við betri heilsu. Þær tilgreina oft fleiri og ekki eins knýjandi ástæður 

fyrir aksturslokum sínum og karlar (Hakamies-Blomqvist og Siren, 2003; SafetyNet, 

2009; Whelan o.fl., 2006). Hér á eftir verður gerð allítarleg grein fyrir þeim ástæðum 

sem aldraðir nefna fyrir því  að hætta endanlega að keyra. 



58 

Allflestir þátttakendur í rýnihóparannsókn Adler og Rottunda (2006) nefndu helstu 

ástæðuna fyrir sínum aksturslokum vera tengda heilsufari og/eða sjón. Sumir nefndu  

einnig kostnað við rekstur bíls eða óhapp/óöryggi við akstur. Nokkrir kváðust hafa 

fengið  ábendingar frá fjölskyldu eða lækni. Þá kváðust margir þátttakenda hafa dregið 

það að hætta að keyra vegna þess að þeir eygðu enga aðra ferðamöguleika.  

Í rannsókn Liddle og félaga (2004 og 2008), sem var bæði eigindleg og megindleg í 

sniðum, kváðust 56% fyrrum ökumanna hafa látið af akstri fyrst og fremst af 

heilsufarsástæðum (t.d. sjón eða öldrunartengdar breytingar), 16% nefndu óþægindi við 

akstur sem frumforsendu, 13% nefndu aðrar ástæður eins og til dæmis flutning, 9% 

nefndu kostnað við að reka bíl, 4% nefndu afturköllun ökuskírteinis og 2% kváðust hafa 

látið af akstri sökum þrýstings eða ráðlegginga frá fjölskyldu sinni. 

Finnsk póstkönnun þeirra Hakamies-Blomquist og Wahlström (1998), sem beindist 

að sjötugum bæði fyrrverandi og (nú)verandi ökumönnum (4168 svör bárust, 

svarhlutfall var 71,4% og meiri svörun var frá þeim sem enn keyrðu), leiddi í ljós að 

fyrrum ökumenn upplifðu sig verri til heilsunnar en þeir sem enn óku.  Tæplega 56% 

kvennanna og 30% karlanna kváðust ekki hafa endurnýjað ökuskírteini sín vegna þess að 

þau höfðu þegar verið hætt að keyra. Rúmlega 41% karlanna kváðust hafa hætt að keyra 

af heilsufarsástæðum á móti 20% kvenna (einkum voru nefnd sjónvandamál og hjarta- 

og æðasjúkdómar). Tæp 7,0% þátttakenda, meirihlutinn karlar, kváðust hafa fengið 

ráðleggingar frá lækni um að láta af akstri. Aðrar ástæður sem voru nefndar, og þá 

frekar af konum, voru fjárhagsástæður, engin þörf fyrir bíl og svo óöryggi við akstur. 

Margir nefndu fleiri en eina ástæðu fyrir aksturslokum sínum. Flestir fyrrum 

ökumannanna höfðu breytt aksturshegðun sinni fyrir hin endanlegu aksturslok. Konur 

höfðu þó frekar forðast erfið akstursskilyrði en karlar og upplifðu oftar streitu eða 

óöryggi undir stýri en þeir. 

Langtímarannsókn Mezuk og Rebok (2008) leiddi  meðal annars í ljós að samanborið 

við þá sem enn keyrðu höfðu fyrrum ökumenn  tilhneigingu til að vera eldri, vera minna 

menntaðir, með verri sjálfsmetna heilsu og skora lægra á MMSE-prófi, hafa minna 

tengslanet vina í kringum sig og telja sig síður geta nýtt sér almenningssamgöngur. Þá 

voru konur líklegri til að láta af akstri á rannsóknartímabilinu en karlar.  
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 Nefna má að bandarísk langtímarannsókn Raglands og félaga (2004) sýndi fram á  

að félags- og efnahagsleg staða aldraðra ökumanna segði töluvert fyrir um aksturslok 

þeirra. Þeir benda á að ástæður sem tekjulágt fólk nefnir fyrir aksturslokum sínum, hvort 

sem þær eru af heilsufarslegum toga eða ekki, geti verið mun alvarlegri en hjá þeim sem 

hafa meiri tekjur. Aldrað fólk með lágar tekjur hefur færri bjargráð en ella. Því eru 

heilsufarslegir þættir og aðrar ástæður, sem koma fram í rannsóknum er varða aldraða 

ökumenn, líklegri til að stuðla að aksturslokum efnaminna fólks en þeirra sem meiri hafa 

efnin. Efnalítið fólk býr einnig oft við aðstæður sem geta dregið úr öryggi og hreyfanleika 

þess (Ragland o. fl., 2004). -  Bandarísk rýnihóparannsókn sýndi til dæmis að aldrað fólk, 

sem hafði ráð á að flytja í sérstakt búsetuúrræði þar sem akstursþjónusta var í boði, 

taldi sig ekki hafa þörf fyrir að keyra lengur. Slík úrræði auðvelda öldruðum aksturslok til 

muna (Persson, 1993). 

4.4.4 Líf og líðan að loknum akstri einkabílsins 

Áður hefur komið fram að við það að láta af akstri upplifi aldraðir töluverða skerðingu á  

frjálsræði sínu og hreyfanleika, að verða háðari öðrum og hafa þannig ekki eins mikla 

stjórn á aðstæðum sínum og áður. Jafnframt sem það reynir á að aðlagast breyttum 

aðstæðum og lífsstíl. Akstur einkabílsins er talinn vera þýðingarmikið hlutverk í sjálfu sér 

ásamt því að hann auðveldar öldruðum að sinna öðrum mikilvægum hlutverkum og að 

viðhalda félagslegri stöðu sinni, sem aftur styður við sjálfsmynd á efri árum og samfellu í 

lífinu (Gustafsson o.fl., 2012; Liddle og McKenna, 2003; SafetyNet, 2009). Fjöldi 

rannsókna hefur sýnt fram á að hreyfanleiki, félagsleg þátttaka og athafnir utan utan 

heimilis hafa jákvæð og fyrirbyggjandi áhrif á andlegt og líkamlegt heilsufar og lífsgæði 

aldraðra (Gabriel og Bowling, 2004; Marottoli o.fl., 2000; Sixmith og Sixmith, 2008).  

 Bandarísk faraldsfræðileg öldrunarannsókn sýndi ótvírætt fram á að aksturslok 

hefðu neikvæð áhrif á félagslega virkni og þátttöku aldraðra (Marottoli o.fl., 2000). 

Þegar vegnar höfðu verið út lýðfræðilegar og heilsufarslegar breytur kom í ljós sú 

niðurstaða, sem rekja mátti beint til akstursloka, að á þriggja ára tímabil hafði athöfnum 

utan heimilis fækkað að meðaltali 3,6 sinnum meira hjá þeim sem höfðu hætt að aka en 

hjá þátttakendum sem enn keyrðu (Marottoli o.fl., 2000). Samkvæmt niðurstöðum 

langtímarannsóknar Curl og félaga (2014) dregur smám saman (over time) úr formlegri 

og óformlegri félagslegri þátttöku með aldrinum. Sýnilega þó meira meðal aldraðra sem 
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eru hættir að keyra en meðal þeirra sem enn keyra, burtséð frá heilsufari.  

 Mezuk og Rebok (2008) framkvæmdu rannsókn í þeim tilgangi að kanna áhrif 

akstursloka á félagslega samþættingu og stuðning. Rannsóknin byggði á 398 manna 

úrtaki 60 ára og eldri,  sem tekið var úr faraldsfræðilegri rannsókn  í Baltimore, og  náði 

yfir 13 ára tímabil. Niðurstöður sýndu að tengslanet vina minnkaði við aksturslok, alveg 

óháð möguleika þátttakenda á notkun almenningssamgangna. Þeir þátttakendur sem 

töldu sig ekki geta notað almenningssamgöngur hittu fjölskyldu sína sjaldnar. 

Þátttakendur rannsóknarinnar upplifðu sig engu að síður njóta stuðnings frá nánustu 

vinum sínum og fjölskyldu. Þannig hindruðu aksturslok það ekki að grunnþarfir væru 

uppfylltar. Hins vegar dró töluvert úr tækifærum til félagslegrar þátttöku eftir 

aksturslok. Eins og það að fara út að borða, sækja viðburði og að ferðast. Konur 

reyndust þó almennt félagslega virkari en karlar. Mezuk og Rebok (2008) telja ekki 

ólíklegt, án þess að hafa skoðað það sérstaklega, að minna tengslanet vina geti einnig 

komið til vegna andláta.  

Þó nokkrar faraldsfræðilegar rannsóknir bæði í Bandaríkjunum og Ástralíu hafa 

gefið sterklega til kynna að aldraðir sem hafa látið af akstri hafi marktækt meiri 

tilhneigingu til þunglyndis eða geðlægðar (depressive symtoms) heldur en þeir sem enn 

keyra. Hafa þá verið vegin út áhrif lýðfræðilegra og heilsufarslegra breyta (Edwards o.fl., 

2009; Fonda o.fl., 2001; Marottoli o.fl., 1997; Ragland o.fl., 2005; Windsor o.fl., 2007). 

Samantekið komu samhliða niðurstöðum þessarra rannsókna eftirfarandi þættir í 

ljós: Eftir aksturslok dregur almennt úr athöfnum  utan heimilis og samþættingu inn í 

samfélagið (Edwards o.fl., 2009). Þeir sem hafa takmarkað akstur sinn fyrir aksturslok 

eru í áhættu til að upplifa þunglyndiseinkenni, en þó síður en þeir sem hætta að aka án 

nokkurs aðdraganda. Það virðist ekki bæta að neinu marki upp andlega vanlíðan eftir 

aksturslok þó að maki sé til staðar sem getur keyrt (Fonda o.fl., 2001). Karlar greinast 

frekar með þunglyndiseinkenni eftir aksturslok en konur (Ragland o.fl., 2005). 

Þunglyndiseinkenni koma ekki endilega fram fljótlega eftir aksturslok, heldur virðast fara 

smám saman vaxandi með hækkandi aldri. Hins vegar tekur almennri líkamlegri heilsu 

og hreyfifærni verulega að hraka eftir aksturslok (Edwards o.fl., 2009). Fylgni er milli 

þunglyndis og versnandi heilsufars og samfara auknum þunglyndiseinkennum á fólk 
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jafnframt erfiðara með að sinna athöfnum daglegs lífs (Marottoli o.fl., 1997).  Góð 

sjálfsmetin heilsa og tilfinning fyrir að hafa stjórn á eigin aðstæðum geta haft 

mótvægisáhrif, það er geta dregið úr þunglyndiseinkennum (Windsor o.fl., 2007), 

sömuleiðis menntun og hjónaband (Marottoli o.fl., 1997).  

Innan fræðanna hafa verið rökfærðar fjórar mismunandi ástæður fyrir þunglyndis- 

eða geðlægðareinkennum meðal aldraðra í tengslum við aksturslok. Eru þær 

eftirfarandi: 

 Aksturslokum fylgir minni hreyfanleiki. Takmarkar það aðgang að björgum 

sem stuðla að lífsgæðum. Má þar nefna launavinnu, sjálfboðastörf, þátttöku í 

félags- eða trúarlegu starfi, samskipti við vinahópinn og heilsugæsluþjónustu. 

Slíkar aðstæður geta leitt til félagslegrar einangrunar og þunglyndis. 

 Erfiðleikar við að uppfylla eigin þarfir og sinna daglegum athöfnum, sem 

aksturinn auðveldaði áður, geta stuðlað að þynglyndi eða geðlægð. 

 Aksturslok og þunglyndiseinkenni eru fyrst og fremst afleiðing sjúkdóma eða 

heilsuleysis. Þannig eru aksturslok sem slík ekki beinn orsakavaldur 

þunglyndis. 

 Þar sem aksturslok eru sérstakur lífsatburður, svipað og andlát ástvinar eða 

atvinnumissir, þá fylgir þeim ákveðin sálræn streita sem getur þróast í 

þunglyndi. Að auki fer viðkomandi í gegnum lífsumbreytandi ferli og þarf að 

endurmeta sjálfsmynd sína og stöðu í lífinu (Fonda o.fl., 2001, bls. 343). 

Endanlegar niðurstöður nokkurra ofangreindra rannsókna benda til þess að mest 

beri á þunglyndiseinkennum fyrst eftir aksturslok, en að þau dvíni smám saman eftir því 

sem frá líður. Þegar fólk fer að upplifa sig hafa meiri stjórn á aðstæðum sínum og 

aðlagast breyttum lífsstíl  (Dickerson, o.fl., 2007; Fonda o.fl.,  2001; Windsor o.fl., 2007). 

Samræmist það til dæmis niðurstöðum rannsóknar Liddle og félaga (2008) og fleiri 

rannsakenda að það tekur tíma að öðlast sátt og ná tökum á nýjum veruleika eftir 

aksturslok (Harrison og Ragland, 2003). Stuðningur og aðstoð fjölskyldu og vina getur 

haft mikið að segja og dregið úr neikvæðum áhrifum akstursloka  (Adler og Rottunda, 

2005; Liddle o.fl., 2008; Mezuk og Rebok, 2008; Musselwhite, 2011a).  
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Markviss undirbúningur fyrir lífið eftir aksturslok og fræðsla er alltaf af hinu góða. 

Mikilvægt er talið að aldraðir ökumenn kynni sér og venjist öðrum ferðaúrræðum áður 

en kemur að aksturslokum og  komi sér jafnvel upp ferðasjóði. Þá er talið mikilvægt að 

samfélög komi til móts við aldraða og bjóði þeim upp á örugg og fjölbreytt ferðaúrræði 

(Fonda o.fl., 2001; Musselwhite, 2011a; OECD, 2001; Ragland o.fl., 2005). 

4.5  Aðrir ferðamátar en akstur einkabílsins 

Rannsóknir hafa gefið marktækt til kynna að aldraðir sem hafa yfir einkabíl að ráða fari 

að mestu ferða sinna á honum (Coughlin, 2001; Marotolli o.fl., 2000).  Ferðamáti 

aldraðra byggist á þremur þáttum; öldrunarferli hvers og eins, fyrri ferðavenjum og 

ríkjandi ferðamenningu (OECD, 2001). 

Þekkt er að heilsufar er afgerandi áhrifavaldur akstursloka, en aldraðir keyra oft 

lengur en ráðlegt er vegna skorts á viðunandi ferðamöguleikum og jafnframt viðhorfa til 

almenningssamgangna (Adler og Rottunda, 2006; Shope, 2003). Aldraðir líta gjarnan á 

almenningssamgöngur sem óhentugan  og óaðgengilegan valkost og jafnvel lítillækkandi 

(stigmatised) (Eisenhandler, 1990; Glasgow, 2000; Liddle o. fl., 2004; Shope, 2003). Þeir 

telja þær ekki koma til móts við þarfir þeirra, né vera öruggur ferðamáti (Musselwhite 

og Shergold, 2012; Shope, 2003;  Sixmith og Sixmith, 2008). Aldrað fólk, sem hættir að 

keyra af heilsufarslegum ástæðum, getur af sömu ástæðum ekki nýtt sér eða átt í 

erfiðleikum bæði með að nýta sér almenningssamgöngur og að fara leiðar sinnar 

fótgangandi (Glasgow og Blakely, 2000; Liddle og McKenna, 2003; McCarthy, 2009).  

Almenningssamgöngur hafa ekkert gildi fyrir aldraða ef þeir geta ekki nýtt sér þær 

sökum skerðingar eða heilsufarslegra vandamála. Almenningssamgöngur og farartæki 

sem sniðin eru að þörfum aldraðra eru aðgengileg öllum aldurshópum (OECD, 2001).  

Samkvæmt rannsóknum geta aldraðir átt í erfiðleikum með að ganga til og frá 

stoppistöðvum og að komast upp í almenningsvagna, ekki síst ef þeir eru með 

handfarangur. Takmarkaðar ferðaáætlanir og bið eftir vagninum getur líka reynt á. 

Veður og færð geta sett strik í reikninginn og aldraðir eru mjög tregir til að taka 

almenningsvagna á kvöldin. Þá setja sumir fyrir sig asa og óþrifalega umgengni sem oft 

fylgir almenningssamgöngum (Coughlin, 2001; Kostyniuk og Shope, 2003; McCarthy, 

2009; Musslewhite, 2011a; Sixsmith og Sixsmith, 2008).  
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Rannsóknir hafa leitt í ljós að þekkingar- og reynsluleysi aftri öldruðum frá því að 

nýta sér almenningssamgöngur. Getur það átt þátt í að ýta undir neikvæð viðhorf 

gagnvart þeim ferðamöguleika. Þeir sem eiga langa aksturssögu að baki hafa nánast 

eingöngu reitt sig á akstur einkabílsins í gegnum tíðina og hafa í flestum tilvikum ekki 

ferðast með almenningsfarartæki síðan á yngri árum. Einkabíllinn er svo sterkur þáttur í  

lífstíl og venjum þessa fólks að það lætur gjarnan hjá líða að kynna sér aðra 

ferðamöguleika, jafnvel þó það hafi látið af akstri (Coughlin, 2001; Kostyniuk og Shope, 

2003; McCarthy, 2009; Musselwhite, 2011a).   

Aldraðir upplifa það gjarnan sem heilmikla áskorun að breyta ferðahegðun sinni. Þá 

þarf að vera til staðar þekking á mismunandi ferðamöguleikum og vilji og geta til að nýta 

þá. Að breyta og viðhalda nýrri hegðun er almennt komið undir viðhorfum viðkomandi 

til þeirrar hegðunar, félagslegum normum varðandi þá hegðun og að hafa sjálfur stjórn á 

hegðuninni. Þekkt er að það tekur oft tíma fyrir fólk að komast á það stig að það sé 

tilbúið að breyta hegðun sinni og venjum (Haraldur Sigurðsson, 2004; Liddle o.fl., 2008). 

Í Evrópu eru almenningssamgöngur, gönguferðir og hjólreiðar almennur 

ferðamáti, þó er það allmisjafnt milli landa. Hjólreiðar eru til dæmis nokkuð algengur 

ferðamáti aldraðra í Danmörku og Hollandi. Notkun almenningssamgangna er meiri 

meðal aldraðra í Skandinavíu og á Bretlandi en víða í Evrópu. Á Vesturlöndum er 

einkabílanotkun aldraðra mest í Bandaríkjunum og svo Kanada og Ástralíu (OECD, 2001). 

Bandarískar rannsóknir hafa sýnt að landsmenn 75 ára og eldri fari ferða sinna í yfir 90% 

tilvika með einkabíl, annað hvort sem bílstjórar eða farþegar, í 3-6% tilvika fótgangandi, í  

um 3% tilvika með almenningssamgöngum og ferðist í örfáum tilvikum með öðrum 

hætti (Coughlin, 2001; Glasgow, 2000; McCarthy, 2009;  OECD, 2000).  

Samkvæmt breskri þjóðarkönnun frá árinu 2009 fara íbúar 70 ára og eldri ferða 

sinna í 41% tilvika á eigin bifreið og í 22% tilvika sem farþegar í bíl (Musselwhite, 2011a). 

Á Bretlandseyjum fá íbúar 65 ára og eldri frítt í strætisvagna utan álagstíma, hefur það 

reynst vera ferðahvetjandi (Musselwhite, 2011a). Tilhneigingin í Evrópu hefur almennt 

verið sú að einkabílanotkun meðal aldraðra eykst á kostnað gönguferða og notkunar 

almenningssamgangna (OECD, 2001). 
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Á Íslandi hefur einkabíllinn haft forgang sem ferðamáti á höfuðborgarsvæðinu, 

langt umfram það sem gerist í nágrannalöndunum (Harpa Stefánsdóttir og Hildigunnur 

Haraldsdóttir, 2010). Árið 2004 skipaði Reykjavík sér í flokk með bandarískum 

bílaborgum. Bílaeign nálgaðist mettun, það er að fjöldi einkabíla nálgðist fjölda ökuleyfa. 

Í bandarískum borgum  eru dæmi um að fjöldi einkabíla sé meiri en fjöldi ökuleyfa 

(Hönnun, 2006). 

Ekki virðist hafa verið framkvæmd  rannsókn hér á landi sem beinist sérstaklega að 

ferðahegðun aldraðra. Samkvæmt ferðakönnun sem framkvæmd var 2002 fóru 

höfuðborgarbúar í 87,4% tilvika ferða sinna í einkabíl, í 3,5% tilvika með strætó, í 8% 

tilvika fótgangandi og í 1,1% tilvika ferðuðust þeir með öðrum hætti (Haraldur 

Sigurðsson, 2004). Ferðakönnun árið 2012 leiddi í ljós að hlutdeild ferða með einkabíl á 

höfuðborgarsvæðinu hafði minnkað í 75%. Margir kváðust ganga og hjóla meira og nota 

oftar strætó eftir efnahagshrun (Bjarni Reynarsson, 2012). 

Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á það að ákjósanlegasta ferðaúrræðið eftir 

aksturslok er í hugum aldraðra að fá far með ættingjum eða vinum. Sá ferðamáti finnst 

þeim koma næst akstri einkabílsins, vera bæði persónulegur og gefa kost á félagslegum 

samskiptum. Engu að síður veigra aldraðir einstaklingar sér oft við að leita til 

aðstandenda  eða vina um bílferð nema vegna brýnustu erinda, því þeir kæra sig hvorki 

um að virka krefjandi á fólk né að vera byrði á öðrum. Í þessari stöðu vilja aldraðir oft 

leggja eitthvað fram á móti, eins og til dæmis að borga í bensíni eða að bjóða á kaffihús 

eftir innkaup eða ferð til læknis. Tregða til að þiggja aðstoð við ferðir út fyrir heimilið 

getur leitt til meiri einangrunar en ella.  Aldrað fólk tekur yfirleitt ekki leigubíla nema í 

undantekningartilvikum. Þeir þykja of dýrir og stundum finnst öldruðum erfitt og 

óþægilegt að fara í og úr bíl án persónulegrar aðstoðar (Davey, 2007; Glasgow og 

Blakely, 2000; Kostyniuk og Shope, 2003; Sixsmith og Sixsmith, 2008). 

Fræðimönnum ber saman um það að ekkert eitt ferðaúrræði hentar öllu fólki undir 

öllum kringumstæðum (OECD, 2001; SafetyNet, 2009). 
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4.5.1 Akstursþjónusta aldraðra  

Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga (nr. 40/1991) útvega sveitarfélög 

öldruðum akstursþjónustu í þeim tilgangi að auðvelda þeim að búa heima sem lengst við 

eins eðlilegar aðstæður og kostur er og að koma í veg fyrir félagslega einangrun.  

Þar sem nær allir þátttakendur í rannsókninni eru búsettir í Reykjavík skal fjallað um 

Akstursþjónusta eldri borgara, en hún er rekin með ofangreint markmið að leiðarljósi og 

er fyrir íbúa Reykjavíkur sem eru 67 ára eða eldri, búa sjálfstætt og eru ófærir um að 

nota almenningssamgöngur vegna langvarandi hreyfihömlunar og hafa ekki aðgang að 

eigin farartæki. Þjónustumiðstöðvar í hverfum Reykjavíkurborgar taka á móti 

umsóknum um akstursþjónustuna. Allar umsóknir eru metnar á grundvelli möguleika 

umsækjenda til að nýta almenningssamgöngur og/eða önnur ferðaúrræði (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar,  2014).  

Strætó bs. sér um framkvæmd sameiginlegrar akstursþjónustu fatlaðs fólks og 

aldraðra á höfuðborgarsvæðinu. Hvert sveitarfélag samþykkir heimild viðkomandi 

farþega til að nota akstursþjónustuna, ákvarðar fjölda ferða og gjaldskrá fyrir 

þjónustuna. Ferðir er hægt að  panta og afpanta alla daga, með tveggja tíma fyrirvara, á 

netinu eða  í síma þjónustuvers. Ef ferð á að hefjast fyrir 9:30 að morgni þarf pöntun að 

hafa borist kvöldinu áður. Miðað er við akstur að og frá anddyri og að biðtími notenda 

sé alla jafna ekki meiri en 10 mínútur frá umsömdum tíma (Strætó bs., 2015). 

Samkvæmt upplýsingum frá Guðmundi Sigmarssyni sviðsstjóra Gæða og rannsókna 

hjá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar (munnleg heimild, 5. mars 2015) nýttu 639 

einstaklingar sér akstursþjónustuna árið 2014; 120 karlar og  519 konur. Fjöldi notenda á 

aldursbilinu 67-79 ára var 167 (meðalfjöldi ferða á mánuði var 7,6) en fjöldi 80 ára og 

eldri var 472 (meðalfjöldi ferða á máuði 5,6). Á árabilinu 2011 til 2014 hefur notendum 

fækkað um 33%, þó meira í yngri aldurshópnum eða um 36%, fækkunin er 32% í eldri 

aldurshópnum. Guðmundur vildi ekki fullyrða neitt um orsakir fækkunar, en benti á að 

gjaldskrárbreytingar hafi verið gerðar árið 2012. Hann sagði jafnframt að fólk gæti 

sennilega nýtt sér aðra ferðamöguleika, einkum yngri aldurshópurinn (Guðmundur 

Sigmarsson, munnleg heimild, 5. mars 2015).  



66 

Miðað við heildarmannfjölda  67 ára og eldri  í Reykjavík árið 2014 nýtti 1,72%  sér 

akstursþjónustu aldraðra; 0,66% í  aldurshópnum 67-79 ára og  4% í aldurshópnum 80 

ára og eldri. Konur eru mikill meirihluti notenda og fjöldi ferða er meiri hjá yngri 

aldurshópnum (upplýsingar um mannfjölda sóttar á vefsíðu Hagstofu Íslands).  

Samkvæmt gjaldskrá Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar um Akstursþjónustu eldri 

borgara frá 1. janúar 2015 kostar hver ferð kr. 1.095 og er leyfilegur hámarksfjöldi  30 

ferðir á mánuði. Ef tekjur notanda eru við eða 5% umfram tekjuviðmið TR er hægt  að 

sækja um lækkun fargjalds  og greiða þá sem samsvarar almennu fargjaldi í strætó fyrir 

fyrstu 16 ferðirnar. Fyrir hverja ferð umfram 16 ferðir er greitt kr. 1.095. Sá möguleiki er 

fyrir hendi að tveir eða fleiri notendur sameinist um ferð og greiðir þá hver um sig kr. 

550.  Hafi notandi þjónustunnar ekki tök á að ferðast einsamall, getur aðstoðarmaður 

fylgt honum með samþykki og á kostnað sveitarfélagsins. Þjónustusvæðið  nær til 

Hafnarfjarðar í suðri til Kjalarness í norðri (Reglur um akstursþjónustu eldri borgara í 

Reykjavík). 

Við gjaldskrárbreytingar árið 2011 var fallið frá því að miða gjald allra ferða við 

almennt fargjald hjá Strætó bs. og var gjaldið umfram 16 ferðir hækkað í kr. 1000 . Árið 

2012 voru aftur gerðar gjaldskrárbreytingar og lagður grunnur að þvi 

greiðslufyrirkomulagi sem gildir í dag. Frá 2012 kostaði hver ferð óháð fjölda kr. 1000 

(gjaldið  hækkaði árið 2013 í kr. 1.060). Jafnframt var tekið upp það nýmæli að hægt 

væri að sækja um tekjutengda gjaldlækkun og greiða fyrir fyrstu 16 ferðirnar sem svarar 

almennu fargjaldi hjá Strætó bs. (Elfa Björk Erlendsdóttir, upplýsingafulltrúi 

Reykjavíkurborgar, munnleg heimild, 29. júní 2015). 

Þær upplýsingar fengust hjá Einari Kristjánssyni sviðsstjóra hjá Strætó bs. (munnleg 

heimild, 1. Júní 2015), að 126.000 fargjöld fyrir ferðir með strætisvögnum voru greidd 

með miðum fyrir aldraða og öryrkja á fyrstu fjórum mánuðum ársins 2015, sem er 3,6% 

allra greiddra fargjalda á tímabilinu. Aðspurður hvort möguleiki væri á því að aldraðir 

greiddu  með peningum í stað miða, kvað Einar það ósennilegt vegna verðmunar. 

Samkvæmt gjaldskrá Strætó bs., sem gildir fyrir allt höfðuborgarsvæðið, er almennt 

gjald fyrir hverja  ferð  kr. 400 ef greitt er með peningum, en aldraðir (miðað er við 70 
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ára aldursmörk) og öryrkjar eiga kost á að kaupa kort með 20 farmiðum á kr. 2400 og 

kostar þá hver ferð kr. 120. 

Aldraðir og öryrkjar kaupa sömu kortin og því er ekki hægt að greina á milli fjölda 

ferða hjá hvorum hópi. Einar sagði aðspurður um það hvort fjöldi ferða væri ekki 

mismunandi miðað við árstíðir, það er að aldraðir og öryrkjar ferðist til dæmis meira yfir 

sumartímann með strætó, að því væri ekki svo farið. Hann sagði ekki vera teljanlegar 

sveiflur í strætisvagnaferðum hjá þessum hópum, hvorki dagsdaglega út frá almennum 

vinnutíma né út frá árstíma (Einar Kristjánsson, munnleg heimild, 1. Júní 2015). - Einn 

þátttakandi í þessari rannsókn nýtti sér reglulega Akstursþjónustu eldri borgara og annar 

hafði fengið umsókn sína samþykkta. 

Blindrafélagið rekur sveigjanlega ferðaþjónustu og hefur meðal annars gert samning 

um slíka þjónustu við Reykjavík og Seltjarnarnesbæ. Notendur Ferðaþjónustu 

Blindrafélagsins geta pantað leigubíl fyrirvaralaust frá þeirri leigubílastöð sem samið 

hefur verið við og greiða sem samsvarar staðgreiðslufargjaldi með strætó fyrir hverja 

ferð. Þó er þak á fjárhæð hverrar ferðar og sé farið uppfyrir kostnaðarþakið hækkar 

kostnaðarþátttaka notenda um eitt strætófargjald. Sveitarfélögin greiða andvirði 

ferðarinnar að frádreginni kostnaðarhlutdeild notenda og afslætti leigubílastöðvarinnar. 

Blindrafélagið annast alla skráningu, greiðslu til leigubílastöðvarinnar og innheimtu á 

kostnaðarhlutdeild notenda og sveitarfélaga mánaðarlega.  Að sögn Kristins H. 

Einarssonar framkvæmdastjóra Blindrafélagsins (munnleg heimild, 12. ágúst 2015 ) nýta 

um 280 einstaklingar á öllum aldri sér þjónustuna reglulega. Segir hann mikinn 

meirihluta félagsmanna í Blindrafélaginu vera eldri borgara. Félagsmenn Blindrafélagsins 

sem búa í sveitarfélögum sem ekki hafa gert samning við Ferðaþjónustu 

Blindrafélagsins, eins og til dæmis Kópavogur og Mosfellsbær,  eiga kost á að sækja um 

heimild til að taka leigubíl og skrifa hjá Ferðaþjónustu Blindrafélagsins. Þannig njóta þeir 

umsamins afsláttar hjá viðkomandi leigubílastöð (Blindrafélagið, 2015). - Einn 

þátttakandi í rannsókninni nýtti sér þessa akstursþjónustu að staðaldri. 
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5 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeirri aðferð sem rannsóknin byggir á. Greint er frá 

markmiði og rannsóknarspurningum. Fjallað verður um gerð og eiginleika eigindlegra 

rannsókna, framkvæmd rannsóknarinnar, öflun og úrvinnslu gagna. Einnig verður rætt 

um siðferðilegan þátt rannsóknarinnar og hagnýtt gildi. Að lokum eru þátttakendur í 

rannsókninni kynntir. 

5.1  Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmiðið með rannsókninni er að kanna viðhorf aldraðra til einkaaksturs og 

akstursloka, hvernig aksturslok aldraðra ber að garði, upplifun þeirra og reynslu af 

aksturslokum og hvernig lífi og líðan aldraðra sé háttað eftir að akstri einkabílsins lýkur. 

Skilyrði til þátttöku í rannsókninni voru þau, að vera 80 ára eða eldri, búa heima og hafa 

gengið í gegnum aksturslok fyrir einu til þremur árum, sem og að hafa andlegt atgervi og 

fúsan vilja til að taka þátt. 

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hver eru viðhorf aldraðra til einkaaksturs og akstursloka? 

 Hvers vegna hætta aldraðir að keyra? 

 Líf og líðan aldraðra að loknum akstri? 

5.2  Eigindleg aðferðafræði og vinnulag 

Rannsókn þessi er eigindlegrar gerðar. Eigindlegum rannsóknaraðferðum er beitt þegar 

ætlunin er að afla upplýsinga um hvaða merkingu einstaklingar leggja í félagslegan 

veruleika eða fyrirbæri. Áhersla er lögð á túlkun einstaklinganna sjálfra á upplifun sinni, 

reynslu, viðhorfum þeirra og viðbrögðum gagnvart umhverfi sínu og aðstæðum 

(Maxwell, 1998; Neuman, 2006).  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru af meiði fyrirbærafræði og samskiptakenninga. 

Gengið er út frá því að veruleikinn sé félagslega skapaður, því margbreytilegur og í 

sífelldri mótun þar sem túlkun er háð mismunandi samhengi og samskiptaferlum. Erfitt 
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getur því reynst að endurtaka rannsókn í þeim tilgangi að fá út sömu niðurstöður  

(Esterberg, 2002; Kvale, 1996). Ákjósanlegast er að rannsaka félagsleg fyrirbæri í sínu 

rétta umhverfi og reyna að skoða og skrá hlutina eins og þeir birtast. Úrtök eru gjarnan 

lítil í sniðum og því þarf að fara mjög varlega í að alhæfa út frá niðurstöðum. Eigindlegar 

aðferðir hafa hins vegar þann kost að hægt er að kafa dýpra í það fyrirbæri sem er til 

rannsóknar og ná fram fjölbreytilegri sjónarhornum, en hægt er með megindlegri 

aðferðafræði, til dæmis á borð við staðlaða spurningalista og tölulegan samanburð 

(Marshall, 1996; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Í eigindlegri rannsóknaraðferð er rannsakandinn sjálfur rannsóknarverkfærið. 

Hlutverk hans er að skrá niður og yfirfara vandlega þau gögn sem hann aflar og leitast 

við að skilja og túlka hvernig einstaklingar upplifa sig í sínum eigin aðstæðum. 

Rannsakandinn skoðar niðurstöður í samhengi við kenningar og fyrirliggjandi fræðilega 

þekkingu og birtir að lokum niðurstöður rannsóknarinnar. Rannsakandi þarf að vera 

meðvitaður um þau áhrif sem hann getur haft á rannsókn sína. Hann þarf að vinna með 

opnum huga og gæta hlutleysis eins og kostur er (Creswell, 2007; Esterberg, 2002; 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).                                                           

Eigindlegar rannsóknir byggja á rökum aðleiðslunnar (inductive reasoning), leitt er 

að almennri reglu eða mynstri út frá fáum tilteknum dæmum. Í stað þess að hefja 

rannsókn út frá sérstakri kenningu og sannreyna hvort niðurstöður styðji hana er byrjað 

að afla gagna út í hinum félagslega veruleika. Kenning getur mótast út frá einhvers 

konar reglu, sem finnst í gögnum rannsóknarinnar, eða að samsvörun finnist við 

niðurstöður annarra rannsókna. Þessi nálgun kallast aðferð grundaðrar kenningar 

(Creswell, 2007; Esterberg, 2002; Walker og Myrick, 2006). Ekki er óalgengt að 

niðurstöður grundaðrar rannsóknaraðferðar leiði eingöngu til framsetningar tilgátu, það 

er að ekki sé hægt að komast lengra út frá fyrirliggjandi gögnum (Glaser, 2010). Nota má 

vísbendingar úr eigindlegri rannsókn sem grunn að frekari rannsóknum (Esterberg, 

2002). 

Sú krafa er gerð til eigindlegra rannsókna að þær séu trúverðugar og byggðar á 

traustum grunni þannig að hægt sé að sýna fram á að niðurstöður standist og feli í sér 

samkvæmni við upplifun og hegðun þátttakenda. Gæðaeftirlit þarf að vera til staðar í 
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öllu rannsóknarferlinu. Réttmæti rannsóknar hvílir á herðum rannsakanda, hve 

trúverðug og marktæk gögn og gagnavinnsla eru. Innra réttmæti felst í því hvort fengist 

hafi svör við því sem um var spurt, hvort verið var að mæla réttu hlutina? Þó svo að 

eigindlegar rannsóknir byggi á litlum úrtökum og alhæfingargildi yfir á heild sé ekki til 

staðar, má hugsanlega líta á niðurstöðurnar sem mögulegar vísbendingar um ástand eða 

aðstæður einstaklinga er tilheyra þeim hópi sem þátttakendur eru valdir úr. Ytra 

réttmæti eigindlegra rannsókna felst í yfirfærslugildi, hvort að hægt sé að yfirfæra 

niðurstöður yfir á aðrar aðstæður eða að fundin sé einhvers konar regla (Esterberg, 

2002; Kvale, 1996; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

5.2.1  Framkvæmd rannsóknar  

Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki, sem er af meiði markmiðsúrtaka. Rökin 

á bak við þessa úrtaksaðferð eru þau að rannsakandi setur ákveðin skilyrði fyrir þátttöku 

með markmið rannsóknarinnar að leiðarljósi. Þátttakendur eru með öðrum orðum valdir 

með hliðsjón af rannsóknarspurningum þar sem þeir búa yfir sameiginlegum einkennum 

og ákveðinni reynslu eða þekkingu (Coyne 1997; Esterberg, 2002; Þórólfur Þórlindsson 

og Þorlákur Karlson 2003).  

Aðferðafræði við úrtök eigindlegra rannsókna byggir ekki á eins fastmótaðri forskrift 

og viðgengst innan megindlegrar rannsóknarhefðar. Rannsakendur sem beita 

eigindlegum aðferðum hafa verið gagnrýndir fyrir ófullnægjandi lýsingar á 

úrtaksnálgunum sínum (Coyne, 1997). Margir fræðimenn fjalla um markmiðsúrtak sem 

sjálfstæða úrtaksgerð (Marshall, 1996; Esterberg, 2002). Patton og fleiri fræðimenn líta 

hins vegar svo á að allar tegundir úrtaka í eigindlegum rannsókum geti fallið undir hið 

víðfeðma hugtak „markmiðsúrtak“, því alltaf sé ætlunin að velja úrtak sem hæfir 

markmiði rannsóknar (Coyne, 1997; Ritchie, Lewis og Elam, 2003). Patton (1990) tiltekur 

15 tegundir úrtaka sem allar flokkast undir markmiðsbundið úrtak. Þar á meðal nefnir 

hann snjóboltaúrtak (snowball sample) og hentugleikaúrtak (convenience sample). 

Hentugleikaúrtök eru mjög algeng og gjarnan skilgreind með tilliti til aðgengileika að 

þátttakendum, sem hæfa markmiði rannsóknar, en þau er ekki talin byggja á markvissri 

úrtaksaðferð (sampling strategy). Snjóboltaúrtök vísa til þess að einn þátttakandi vísar á 

annan og svo koll af kolli (Coyne, 1997; Patton, 1990).  
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Upphaflega var ætlunin hér að leggja upp með snjóboltaúrtak, en einungis einn af 

átta viðmælendum taldi sig vita um annan einstakling sem uppfyllti skilyrði 

rannsóknarinnar og vildi líklega veita viðtal. Reyndist það rétt vera. Þar sem ekki 

reyndist auðvelt að fá þátttakendur í rannsóknina leitaði rannsakandi í félagsmiðstöð á 

vegum Reykjavíkurborgar, sem eldri borgarar sækja, og kynnti rannsóknina fyrir 

starfsfólki. Leyfi fékkst til að hengja upp lítið kynningarblað á töflu. Hékk það uppi í tvo 

daga. Við það hringdu fljótlega tveir einstaklingar sem uppfylltu skilyrði til þátttöku í 

rannsakanda. Nokkrum mánuðum seinna hringdi annar einstaklingur og bauð fram 

þátttöku sína, hann þekkti til annars þátttakandans sem hafði hringt  áður. Smám saman 

fóru að berast ábendingar frá starfsfólki í heimahjúkrun og heimaþjónustu og ýmsum 

öðrum, sem annað hvort þekktu til rannsakanda eða höfðu heyrt rannsóknarinnar getið. 

Ósjaldan kom í ljós að tilnefndir einstaklingar uppfylltu ekki skilyrði rannsóknarinnar.  

Úrtakið í þessari rannsókn fellur ekki fyllilega undir snjóboltaúrtak. Þannig að uppi 

stendur markmiðsbundið hentugleikaúrtak, það er ef túlkun Pattons er höfð til 

hliðsjónar. Rannsakandi komst að því, við stranga eftirgrennslan eftir þátttakendum, að 

samræður um aksturslok virðast ekki fara hátt á meðal aldraðra. Þátttakendur í 

rannsókninni áttu mjög erfitt með að benda á aðra sem hugsanlega vildu taka þátt. Í leit 

eftir þátttakendum kom einnig í ljós að aldrað fólk leitast við að keyra í lengstu lög, þrátt 

fyrir skerta færni í sumum tilvikum. Ef um hjón er að ræða, þá keyrir gjarnan annað 

hjónanna og hitt sem ekki keyrir lengur telur sig lítið hafa að segja um sín aksturslok, 

þau hafi svo litlu breytt.    

Viðtalsaðferðin getur verið öflug leið þegar ætlunin er að ná fram skilningi eða 

viðhorfi til ákveðins viðfangsefnis (Kvale, 1996). Í þessari rannsókn er stuðst við 

viðtalsaðferð sem byggir á hálfopnum eða hálf stöðluðum viðtölum (semi structured 

interviews). Í samræmi við þessa aðferð var rannsakandi með fyrirfram ákveðnar 

spurningar og efnisatriði til að leita svara við og studdist við þar til gerðan viðtalsramma 

(sjá viðauka 3). Rannsakandi hafði viðtalsrammann til hliðsjónar í viðtölunum en 

leitaðist jafnframt við að skapa tækifæri til opinnar umræðu (Esterberg, 2002). Markmið 

rannsakanda var að veita virka hlustun og laða fram óþvingað andrúmsloft.  Gefa 

viðmælendum svigrúm til að tjá hug sinn persónulega um aðstæður sínar, um eigin 

akstur og aksturslok og um aksturslok aldraðra almennt. Árangursríkt viðtal er komið 
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undir samspili milli rannsakanda og viðmælanda og því hvernig rannsakandi nær að 

beina viðmælandanum að þeim atriðum sem mikilvægast er að ræða um (Esterberg, 

2002;  Kvale, 1996).  

5.2.2  Skráning og úrvinnsla gagna  

Viðtölin við þátttakendur, sem voru átta talsins, voru tekin á heimili þeirra á tímabilinu 

maí 2014 til janúar 2015. Til að tryggja áreiðanleika voru viðtölin hljóðrituð með 

skriflegu leyfi þátttakenda. Viðtölin voru vistuð í tölvu rannsakanda og afrituð orðrétt 

upp. Rannsakandi skráði niður atriði eins og þau komu fyrir sjónir og heyrn á vettvangi. 

Rannsakandi hafði þann háttinn á að byrja viðtölin á að segja frá rannsóknininni og 

markmiðum hennar. Farið var yfir kynningarbréf rannsóknarinnar (sjá viðauka 1) með 

viðmælendum, sem var skilið eftir hjá þeim. Aflað var skriflegs samþykkis fyrir þátttöku 

og hljóðritun viðtals. Þegar kveikt var á upptökutækinu höfðu nokkur tengsl myndast 

milli viðmælanda og rannsakanda. Tími viðtala var á bilinu 45-60 mínútur. Eftir að 

upptöku lauk var gjarnan áfram spjallað í stutta stund, sem ákveðið niðurlag af 

heimsókninni. Þá komu stundum fram frekari upplýsingar sem rannsakandi skráði niður, 

jafnvel þegar út í bíl var komið.  

Við gagnagreininguna var stuðst við aðferðir grundaðrar kenningar. Svo vísað sé í 

Glaser (2010), annan upphafsmanna aðferðarinnar, eru gerðar kröfur til rannsakanda 

um  úthald og þolinmæði við úrvinnsluna. Aðferðin felst í því að marglesa gögnin, greina 

þau, bera þau saman og flokka þar til meginþemu rannsóknar koma í ljós. Í fyrstu voru 

gögn greind með opinni kóðun (open coding), gögnin voru vandlega yfirlesin og flokkuð 

niður í ákveðin þemu. Gögn voru greind á ný með öxulkóðun (axial coding), þá voru 

gögnin endurflokkuð og samþætt og fundin yfirþemu. Að síðustu voru gögn yfirfarin enn 

og aftur og þá með afmarkandi kóðun (selective coding) til að finna þau meginþemu, 

rauðu þræðina sem stóðu upp úr að lokum (Creswell, 2007; Walker og Myrick, 2006). 

Meginþemu urðu alls sex. 

5.3  Siðferðileg atriði rannsóknar  

Ákveðnar siðareglur gilda um vísindalegar rannsóknir og liggja þeim til grundvallar fjórar 

meginreglur sem varða sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. Gæta þarf að því að 

þátttakendur taki sjálfir ákvörðun og veiti upplýst og óþvingað samþykki og að þeir 
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skaðist ekki á neinn hátt við þátttöku í rannsóknum. Velgjörðarreglan höfðar til þess að 

rannsakandi hafi hagsmuni þátttakenda að leiðarljósi. Réttlætisreglan vísar til þeirrar 

kröfu að vernda beri rétt þeirra sem minna mega sín (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Rannsóknin þessi var tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr 77/2000 og var farið eftir reglum um 

meðferð gagna og trúnaðarupplýsinga. Rétt nöfn þátttakenda eða auðkenni koma 

hvergi fram í rannsókn.   

Rannsakandi kynnti þátttakendum trúnaðar- og upplýsingaskylduna, sem bæði 

kemur fram í kynningarbréfi og samþykkisyfirlýsingu, og taldi sig aldrei hafa fundið fyrir 

tortryggni eða vantrausti í sinn garð. Þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki  (sjá 

viðauka 2) og voru upplýstir bæði munnlega og skriflega um að þeir gætu hætt við 

þátttöku á öllum stigum rannsóknarinnar. Spurningar voru þess eðlis að ekki var gengið 

nærri þátttakendum. Voru þeir undantekningarlaust kvaddir í sátt og með þakklæti fyrir 

þátttökuna.  

5.4  Hagnýtt gildi rannsóknar  

Aksturslok aldraðra er mikilvægt samfélagslegt málefni þar sem aldraðir ökumenn eru 

fjölmennir þátttakendur í umferðinni og mun fara fjölgandi. Töluvert hefur verið rætt og 

ritað um fjölgun aldraða ökumanna í samfélaginu og hvenær tímabært sé að draga úr 

akstri eða leggja bílnum endanlega. Lítið hefur hins vegar verið rannsakað hér á landi 

hvernig eldra fólk upplifir það að hætta að keyra og hvað taki við eftir aksturslok.  

Mikilvægt er að afla þekkingar á því hvort og þá hvernig hagir aldraðra ökumanna 

breytast við og eftir þessi tímamót. 

Rannsókninni er ætlað að afla aukinnar þekkingar á sviði akstursloka aldraðra og 

getur hugsanlega nýst samfélagi okkar í framtíðinni; bæði með tilliti til fyrirhyggju eldra 

fólks almennt gagnvart aksturslokum og aukins skilnings í nærumhverfi og samfélaginu 

almennt á stöðu þessa hóps. Forsenda fyrir því að bregðast við aðstæðum tiltekins hóps 

í samfélaginu er að rannsaka stöðu hans og greina hvort og hvaða hindranir séu til 

staðar. Jafnframt þarf að opna fyrir umræðu þar að lútandi. Líta má á þessa rannsókn 

sem lið í því að koma röddum aldraðra fyrrum ökumanna á framfæri. 
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5.5  Þátttakendur í rannsókninni  

Þátttakendur í rannsókninni eru átta talsins, fjórir karlmenn og fjórar konur. Hér verður í 

grófum dráttum gerð grein fyrir bakgrunni þeirra varðandi akstursferil, fyrra starfsvið og 

núverandi persónulegar og félagslegar aðstæður. Nöfnum er breytt og upplýsingum  

hliðrað til svo þær séu órekjanlegar. Þess skal getið að allir þátttakendur búa í Reykjavík 

utan einn, sem býr í nágrannasveitarfélagi Reykjavíkur. 

Anna er 87 ára, varð ekkja á miðjum aldri og býr ein í eigin íbúð í tvíbýlishúsi. Hún á 

þrjú börn og er í góðum tengslum við þau og fjölskyldur þeirra. Hún á systkini sem hún 

er líka í góðu sambandi við. Anna er með stúdentspróf og hóf hlutastarf á skrifstofu 

þegar börnin voru komin vel á legg. Hún var dugleg að sækja námskeið og fræðslu og 

hefur átt mörg áhugamál um ævina, hún saknar þess að geta ekki lengur sinnt garðrækt. 

Anna byrjaði fyrir um ári að sækja dagdvöl fyrir aldraða tvo daga í viku. Hún kvaðst hafa 

verið mjög treg til þess í fyrstu, en vera mjög sátt við það í dag. Þá fer hún reglulega og 

hittir spilafélaga sína til margra ára. Anna tók bílpróf tæplega þrítug og keyrði alla tíð 

mikið. Hún lagði bílnum fyrir tveimur árum vegna færniskerðingar, en á bílinn enn og 

stendur hann ónotaður. Anna notar margvíslegan ferðamáta; gengur styttri vegalengdir, 

notar akstursþjónustu, tekur leigubíla einu sinni til tvisvar í viku og aðstandendur keyra 

hana ef með þarf. Anna nýtir sér baðþjónustu og fær heimaþjónustu aðra hvora viku. 

Hún styðst að mestu við göngugrind, en er ekki alveg háð henni. Hún les sér til ánægju 

og fróðleiks. Anna er félagslynd og hefur gaman af að umgangast fólk á öllum aldri.  

Birna er 84 ára, fráskilin til fjölda ára og býr ein í eigin íbúð í íbúðakjarna fyrir 

aldraða. Hún á fjögur börn, sem öll eiga fjölskyldur og eru góð tengsl þar á milli. Birna er 

með stúdentspróf og var lengst af útivinnandi. Birna er dugleg að sækja tónlistarviðburði 

með fjölskyldumeðlimum og fær þá far með þeim. Birna hefur alla tíð haft gaman af 

blómarækt og sinnir henni enn. Hún á líka gæludýr. Birna tók bílpróf 18 ára og keyrði 

alltaf mikið. Hún hætti að keyra að læknisráði fyrir tæpum þremur árum, hún átti það til 

að fá aðsvif og detta. Birna styðst stundum við göngugrind, en getur farið án hennar í 

stutta göngutúra og gengið í verslun. Hún tekur stundum strætisvagn til að heimsækja 

vinkonu sína í öðrum bæjarhluta. Hún segist líka stundum taka leigubíla þótt það kosti 

skildinginn. Barnabarn eða sonur keyra Birnu gjarnan í útréttingar. Birna þiggur enga 
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formlega þjónustu heim. Hún blandar ekki mikið geði við nágranna sína í blokkinni og 

sækir ekkert formlegt félagsstarf. Hún segist vön að vera ein og að sér líði vel með það.  

Dagný er 82 ára, fráskilin til margra ára og býr ein í eigin 2ja herbergja íbúð í blokk. Hún 

á tvö börn, dóttir býr úti á landi. Börnin hennar eiga bæði fjölskyldur og eru dugleg að 

hafa samband. Sonur hennar og sonarsonur sjá um innkaup fyrir hana. Dagný fær 

heimaþjónustu tvisvar í viku og fær aðstoð við böðun, þrif og fær einnig fylgd í stuttar 

gönguferðir. Dagný er húsmæðraskólagengin og var lengst af útivinnandi, vann 

hefðbundið kvennastarf. Hún tók bílprófið 24 ára og keyrði alla tíð mikið. Hún varð að 

leggja bílnum fyrir um tveimur árum vegna sjónvandamáls. Dagný fer lítið út af 

heimilinu, hún er óörugg vegna sjóndepru. Hún sækir þó kirkjulegt félagsstarf og notar 

þá akstursþjónustu Blindrafélagsins. Dagný hafði gaman af því að heimsækja stundum 

fólk, en hætti því alveg eftir aksturslok. Hún getur lesið með stækkunargleri, en er hætt 

að  geta gert handavinnu. Dagný er mikið ein en léttir sér stundinar einkum með því að 

hlusta á útvarp, en kveðst líka eitthvað geta fylgst með sjónvarpinu.  

Ester er 82 ára, hún skildi um fertugt og býr ein í lítilli félagslegri leiguíbúð. Hún á 

tvö börn, annað býr í útlöndum og hitt úti á landi og bæði eiga fjölskyldur. Vegna 

fjarlægða hittir Ester sjaldan sína nánustu fjölskyldu. Hún var lengi útivinnandi og titlar 

sig sem verkakonu. Ester fékk berkla á unglingsárum. Hún slasaðist auk þess illa sem 

farþegi í bílslysi eftir þrítugt. Hún kveðst aldrei hafa náð sér heilsufarslega eftir þetta. 

Ester á yngri systur sem býr í öðrum borgarhluta (hún hefur aldrei keyrt bíl). Ester keyrði 

stundum til hennar og heimsótti hana, en eftir aksturslokin hafa þær bara haft samskipti 

í gegnum síma. Ester tók bílpróf 21 árs. Hún hætti alveg að keyra fyrir tæpum tveimur 

árum, en bílinn var farinn að standa mikið ónotaður. Ester segist  nánast ekkert fara út 

úr húsi núorðið, en hún er alveg háð göngugrind. Frænka hennar og dóttir vinkonu 

hennar, báðar á miðjum aldri, skiptast á að sjá um innkaupin fyrir hana. Ester fær 

vikulega heimaþjónustu og baðþjónustu. Hún hefur gaman af því að fylgjast með 

framhaldsþáttum í sjónvarpi og les töluvert. Hún var alla tíð mikil handverkskona, en á 

orðið erfitt með að sinna slíku. Ester hefur aldrei tekið þátt í skipulögðu félagsstarfi, en 

hún átti náinn vina- og ættingjahóp sem er óðum að týna tölunni.   
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Atli er 81 árs, býr í leigu-þjónustuíbúð fyrir aldraða með eiginkonu sinni, sem aldrei 

tók bílpróf. Þau eiga fjögur börn sem öll eiga fjölskyldur og eru góð samskipti þar á milli. 

Atli hefur gagnfræðapróf og vann alla starfsævina hjá sama ríkisfyrirtæki. Hann tók 

bílprófið 18 ára og kvaðst hafa verið með mikla bíladellu á yngri árum. Atli keyrði alla tíð 

mikið, var enda með stóra fjölskyldu. Hann ákvað að leggja bílnum fyrir tæpum tveimur 

árum þegar þau hjón skiptu um húsnæði. Að hans sögn fluttu þau í „þessa svokölluðu 

þjónustuíbúð“ að tilstuðlan dætranna. Sem ungur maður sá hann iðulega aldraðan 

mann aka ógætilega nálægt vinnustaðnum sínum. Við þá sjón ákvað Atli strax sem ungur 

maður að hætt að keyra tímanlega. Atli kveðst hafa ágæta sjón en dvínandi hreyfigetu. 

Þau hjón nýta enga heimaþjónustu. Ættingjar koma reglulega og keyra þau í útréttingar 

og innkaup. Atli er aðeins byrjaður að taka strætisvagn og fær sér stundum létta 

göngutúra. Hann segist alltaf hafa verið heimakær og sjálfum sér nægur, sem komi sér 

vel eftir aksturslok. Atli les mikið og grípur stundum í spil með nágrönnum sínum. Hann 

lærði á tölvu á efri árum og fer á netið. Atli sækir ekki formlegt félagsstarf.  

Björn er 99 ára og býr með konu sinni í eigin íbúð í íbúðakjarna aldraðra. Þar er 

starfrækt félagsstarf fyrir aldraða í sérstakri félagsmiðstöð. Björn á fimm börn og er 

fjölskyldan fjölmenn og samheldin. Þau hjónin kynntust á efri árum í félagsstarfi 

aldraðra og stunda enn töluvert félagsstarf og boccia reglulega. Konan hefur aldrei keyrt 

bíl. Björn hefur unnið við ýmiss störf um ævina og bjó fyrri hluta ævinnar úti á landi. 

Hann tók bílpróf 19 ára og keyrði alla tíð mjög mikið. Björn lagði bílnum fyrir um ári og 

var þá farinn að draga heilmikið úr akstri. Hann kvaðst alltaf hafa haft mikinn áhuga á 

bílum. Björn sagðist hafa lofað börnunum sínum því að endurnýja ekki ökuskírteinið því 

sjónin var orðin slæm. Björn er ern en hreyfifærni hans fer hrakandi. Hann notar engin 

hjálpartæki. Börnin eru viljug að keyra þau hjón ef þarf, en þau geta gengið í búðir í 

góðri færð. Yngri bróðir Björns, sem enn keyrir, tekur þau stöku sinnum með sér í 

félagsstarf. Hjónin hafa ekki nýtt sér akstursþjónustu. Þau fá heimaþjónustu 

hálfsmánaðarlega og Björn fær baðþjónustu.  

Dagur er 82ja ára og missti konu sína fyrir nokkrum árum. Þau hjónin voru mjög 

samrýmd. Dagur hefur búið í sömu leiguíbúðinni í um 30 ár á sanngjörnum leigukjörum. 

Dagur er barnlaus. Hann ólst upp í stórum systkinahópi og er einn eftirlifandi. Hann 

starfaði í sömu verksmiðjunni alla starfsævina, sem var töluvert utan bæjarins. Dagur 
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tók bílprófið 21 árs og var akstur einkabíls ríkur þáttur í lífi hans og mikill þarfaþjónn því 

hann þurfti að keyra langt til vinnu. Dagur seldi bílinn sinn fyrir rúmum tveimur árum og 

hætti þá sjálfkrafa að keyra. Eftir aksturslokin segist hann hafa verið duglegur bæði að 

ganga og taka strætó. Hann hafi tekið sig til og lært á leiðarkerfin. Hann tekur stöku 

sinnum leigubíl. Dagur er alveg sjálfbjarga og með góða hreyfigetu. Virk þátttaka í 

félagslífi eldri borgara léttir honum lífið og þar á hann kunningja. Dagur fer með strætó í 

félagsmiðstöðvar, dansar þar og spilar félagsvist og borðar stundum hádegismat. 

Stundum fær hann far með kunningja sínum. Dagur segist una sér vel og fara eitthvað út 

á hverjum degi. Hann les, á mikið af bókum, hlustar á tónlist og horfir á sjónvarp.  

Einar er er 89 ára og er ekkjumaður til 12 ára. Hann býr einn í stórri íbúð í 

fjölbýlishúsi sem þau hjón keyptu nokkru áður en konan dó. Tilgangurinn með flutningi 

var að vera í íbúð á einni hæð. Hann á þrjú börn sem eiga fjölskyldur og það er mikill 

samgangur á milli og hjálpsemi. Eitt barna hans og fjölskylda búa í útlöndum. Þau  koma 

oft heim og hafa líka mikið símasamband. Einar er iðnlærður og vann alla tíð hjá sama 

fyrirtækinu. Einar tók bílprófið fyrir tvítugsaldurinn og keypti sinn fyrsta bíl fljótlega upp 

úr því. Einar lenti í hálkuslysi, sleit lærvöðva og brotnaði illa og hætti að keyra fyrir 

tveimur og hálfu ári.  Einar segir þau hjón hafa notað bílinn mikið alla tíð og  ferðast 

mikið um landið (konan hans ók aldrei bíl). Dætur hans eru honum ávallt  innan handar 

og koma í hverri viku til að gera innkaup. Einar fær heimsendan mat frá Reykjavíkurborg, 

vikulega baðþjónustu og þrif átveggja vikna fresti. Hann kveðst aldrei hafa nýtt sér  

akstursþjónustu, hann hafi ekkert með hana að gera.  Einar er háður göngugrind og 

kemst ekki hjálparlaust út af heimilinu vegna stiga og fer því sjaldan út. Einar les minna 

en hann gerði. Hann horfir mikið á sjónvarp, einkum íþróttaþætti. Einar kveðst vera 

heimakær, alltaf hafa verið það, og segist aldrei finna til leiða þrátt fyrir mikla einveru. 
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar. Í samræmi við markmið 

rannsóknarinnar verða niðurstöður um reynslu, viðhorf og upplifun viðmælenda af 

akstri einkabílsins, aksturslokum og líf og líðan að loknum akstri birtar samkvæmt þeim 

þemum sem birtust í gögnunum. Til að koma niðurstöðum sem best til skila verður víða 

vitnað beint til svara viðmælenda. Greind voru sex þemu og verður fjallað um hvert 

þeirra í eftirfarandi köflum og undirköflum þegar við á: 

 Akstursferill 

 Viðhorf til akstursloka almennt 

 Undirbúningur fyrir aksturslok 

 Ástæður akstursloka 

 Lífið að loknum akstri 

 Líðan og viðhorf til núverandi aðstæðna 

Til glöggvunar á niðurstöðum rannsóknarinnar eru þær dregnar saman í lok 

umfjöllunar um hvert þema. 

6.1 Akstursferill 

Viðmælendur höfðu látið af akstri á eins til tæplega þriggja ára tímabili áður en viðtöl 

voru tekin. Þeir voru spurðir um akstursferil sinn almennt og kom í ljós að allir töldu sig 

hafa verið farsæla bílstjóra og ekið sjálfum sér og öðrum til gagns og ánægju í gegnum 

tíðina. Flestir viðmælenda sögðust hafa orðið virkir bílstjórar stax við bílpróf. Birna var 

18 ára og yngst kvennanna til að taka bílprófið. Hún og sagði það ekki hafa verið algengt 

á þeim árum að stúlkur tækju bílpróf svo ungar og jafnframt að sumar kunningjakonur 

hennar hefðu aldrei tekið bílpróf. Birna sagði föður sinn hafa átt bíl og það hvatti hana 

til að taka bílprófið. Ester var 21 árs þegar hún tók bílpróf, Dagný var 24 ára. Þær tóku 

bílpróf fljótlega eftir giftingu. Anna var elst allra viðmælendanna til að taka bílprófið, 29 

ára. Aldur karlanna dreifist minna, þeir voru á aldrinum 18 - 21 árs þegar þeir tóku 
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bílprófið. Allir viðmælendurnir sögðust hafa lagt sig fram um að endurnýja ökuskírteini 

sín samkvæmt reglum og aldrei hafa þurft að fara í ökumat. Eins og Atli sagði: „Ég dreif 

mig alltaf í að endurnýja ökuskírteinið á réttum tíma til að þurfa ekki að standa í neinu 

veseni“. Viðmælendur kváðust aldrei hafa sótt nein ökunámskeið til endurmenntunar 

eða endurþjálfunar og minntust þess ekki að þeim hafi staðið slíkt til boða.  

6.1.1 Upphafið að akstri  

Viðmælendur mundu vel eftir því þegar þeir tóku bílprófið og margir gátu sagt frá 

sérstökum minningum í kringum þau tímamót. Anna sagði þau hjónin hafa eignast sinn 

fyrsta bíl 1955. Hún sagði það hafa verið mikið mál að fá bíl á þessum tíma. Þau pöntuðu 

hann í janúar og fengu hann afhentan í september. Þá hafi strax verið ákveðið að hún 

tæki bílpróf: 

Við vorum ákveðin í að ég myndi nota bílinn líka. En hérna það var dálítil saga í 

kringum það að læra á bíl því að á Blönduósi voru það einhverjir vegaeftirlitsmenn, 

sem voru búsettir í Borgarnesi sem voru ökukennarar fyrir sveitina ... og ég held ég 

hafi fengið eina átta tíma og hann æfði mig í að bakka og þykjast leggja bíl á stórum 

og góðum mel þar sem hvergi var hús [hlær] eða nokkur fyrirstaða. Ég lærði í 

rauninni aldrei hvorki að leggja bíl né bakka. Ég var alla tíð, alla tíð sérstaklega að 

leggja bíl klaufi.. það lék ekki í höndunum á mér get ég sagt [kímir].  

Ester sagði margt hafa breyst síðan hún tók bílprófið 1952:  

Þú sérð það að þegar ég tek bílprófið mitt þá var einn götuviti í Reykjavík og hann 

var í Bankastræti. Og eina torgið sem var komið, svona hringtorg, það var á 

Miklubraut og Snorrabraut og það var bara malartorg, enginn kantur né svoleiðis. 

Atli hafði gaman af að rifja upp tímann í kringum bílprófið.  

Ég, ég tók bílprófið af bíladellu í upphafi, hreint og beint, eins og hjá flest öllum 

strákum, [verður íbygginn] ég var nú byrjaður að keyra áður en ég tók prófið, en 

það þarf ekkert að segja frá því [hlær]. ... Bróðir minn átti bíl sem ég fékk að keyra 

og ég lagði hann bara undir mig. Ég eignaðist svo síðar minn eigin bíl auðvitað. 

Björn kvaðst hafa verið í smíðavinnu og það hafi vantað bílstjóra og hann hafi því 

verið drifinn á Blönduós í bílpróf og hafi það ekki tekið langan tíma: 

Ég var tók bílprófið 19 ára og og byrjaði þá strax að vinna við bílaakstur. Fyrsta árið 

vann ég við að stækka héraðsskólann ... og ég vann við það og af vissum ástæðum 

var það ég sem fór að aka bíl sem varð til hagræðis bæði fyrir skólabygginguna og 

þá sérstaklega fyrir mig ah að fá þetta tækifæri. 
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Einar og Dagur voru báðir farnir að vinna fyrir sér 17 ára gamlir og þeirra keppikefli 

var að spara, taka bílpróf og eignast bíl.  Dagný sagði ekki hafa verið hlaupið að því að 

eignast bíl hér áður fyrr, þar sem fólk hafði miklu minna handa á milli. Anna orðaði það 

þannig: „Það voru auðvitað til menn sem gátu haldið uppi skrjóðum ótrúlega lengi, með 

hugviti og vinnu“. 

6.1.2 Farsæld í akstri og gagnsemi 

Allir viðmælendurnir töldu sig hafa verið lánsama bílstjóra um ævina og enginn þeirra 

minntist þess að hafa nokkru sinni lent í óhappi við akstur nema Björn: 

Ég var búinn að keyra í tvö ár ... þá var ég að sækja rekavið, ég var að létta undir, 

þetta var erfitt, og þá lenti ég í því að keyra eftir há hálum svellbunka, það var bara 

fjaran fyrir neðan ... ég var alveg á ísröndinni. ... Þá snýst hann [bíllinn] að framan 

beint oní fjöruna og var nærri oltinn, en hann valt ekki. Það sem þá skeði að bróðir 

minn, sem var þá 10 ára gamall, hann sat aftur á og hélt sig í húsið bara, en þá 

hentist hann af og skarst illa. Þetta var eina óhappið sem ég varð fyrir í þessi 80 ár. 

Anna mundi eftir einu atviki þar sem hurð skall nærri hælum: 

Ég var lánsöm að því leyti að það varð aldrei slys [hikar] en ég lenti í ýmsu. Ég var að 

hugsa í morgun, það var það að ég var með fullan bíl af börnum og þau sátu 

auðvitað öll í aftursætinu, þá voru engin bílbönd eða neitt slíkt. ... Ég var búin að 

útrétta með þau hingað og þangað og það vantaði í hádegismatinn og ég skaust inn 

í kjötbúð og skildi lykilinn eftir í svissinum. Þegar ég kom út aftur hafði bíllinn 

mjakast fram á við og var kominn alveg á stuðarann á bílnum fyrir framan. Þá kom í 

ljós að elsti sonur minn, honum fannst kalt í bílnum, og hann svissaði á lyklinum og 

þá hoppaði bíllinn. Guði sé lof að hann fór ekki í gang [hlær feginshlátri]. 

Svar Esterar varðandi akstursferil sinn var dæmigert fyrir hina viðmælendurna: „Það 

kom aldrei neitt fyrir mig á mínum bílstjóraferli. Ég lenti ekki einu sinni í árekstri“. Atli 

skar sig aðeins úr og svaraði á þennan veg: „Jah sko ég þakka mér ekki endilega sjálfum 

þó ég sé að segja að ég hafi verið góður bílstjóri, en ég slapp ótrúlega vel í 60 ár“. 

Anna ræddi um það hve akstur einkabílsins hafi gegnt stóru hlutverki í lífi hennar og 

hve bíllinn hafi verið heimilinu og stórfjölskyldunni mikið þarfaþing. Hún sagðist  

eiginlega hafa rekið „gistiheimili“ á sínum tíma: 

Það er eitt sem ég vil koma að og það er að ég keyrði gríðarlega mikið og það 

byggðist á því að við vorum bæði ættuð utan að landi og við vorum með gríðarlega 

mikið af gestum. Bíllinn trekkti svolítið í gistingar. Þannig að það var bæði aldrað 

fólk og alla vega sjúklingar sem voru á okkar vegum, bæði náskylt og fjarskylt. Fólk 

þurfti að fara í aðgerðir og til tannlækna og augnlæknis. ... Það var minn vettvangur 
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að sinna öllum akstri sem tilheyrði heimilinu. Bóndinn vann þannig vinnu að hann 

var ekki inn í þeiri mynd [þögn] og eftir að hann dó þá keyrði ég hvert sem var, 

norður í land eða austur í sveitir.  

Birna kvaðst alltaf hafa farið erinda sinna meira og minna á bíl. Hún skildi á 

fertugsaldri og var með mörg börn. Hún sagði það hafa verið sér mikilvægt að eiga bíl:  

Maður var auðvitað alltaf þetta að keyra á milli heimilis og vinnu og í búðir og svona 

snúningsferðir. Já maður þurfti að nota bílinn mikið. Annars sko.. ég er oft að bera 

það saman, það er svo voðalega mikið að gera hjá öllum í dag. Það var ekki eins og 

það er í dag, þessi asi. Ég þurfti ekki að snúast eilíflega í kringum krakkana mína. 

Það þarf alltaf að vera að gera eitthvað, keyra og sækja krakka hingað og þangað. 

Það var ekki eins mikið snúist með krakka þá.  

Dagný kvaðst hafa alið upp börnin sín ein lengst af og alltaf sýnt aðhaldssemi til að 

geta rekið bíl:  

Ég lagði upp með að eiga alltaf bíl og keyrði hann mikið. Ég þurfti að aka svolítinn 

spöl í vinnu. ... Já ég notaði bílinn mikið, mér til ánægju og auðvitað til gagns að ná 

sér í allt viðurværi [þögn] hann er manni mikils virði. Ég fór ýmislegt mikið áður. ... 

Svo náttúrlega þegar börnin voru heima, þá stússaðist maður meira [verður hugsi] 

það var skemmtilegur tími. ... Ég keyrði lengi eftir að ég hætti að vinna. Ég keyrði út 

á land, og hvert sem var. ... Þegar maður býr einn, þá treystir maður bara á sjálfan 

sig og bílinn.. svo bara breytast hlutirnir.  

Ester var gift leigubílstjóra og gat notað bílinn þegar hann var í fríi: 

Ég bjó á Suðurnesjum þá og þurfti að útrétta og til þess að losna við að ganga langar 

leiðir þá fór maður á bílnum. Svo átti ég föður og systkini í Reykjavík sem ég þurfti 

svona að liðsinna, ég var elst. ... Ég átti ekki sjálf bíl fyrr en ég var orðin nokkuð 

fullorðin, þá skilin. Áður keyrði ég alltaf bílana hans. ... Ég er búin að eiga tvo bíla, 

fékk þá báða nýja. Sko ég fékk tolla fellda niður út af örorkunni. ... Ég var hérna í 

umferðinni og keyrði mikið í bænum, ég var öruggari þar en úti á vegum held ég 

bara [hlær].  

Karlarnir voru einu bílstjórarnir á sínu heimili, konur þeirra óku aldrei, og allir með 

stórar fjölskyldur fyrir utan Dag. Dagur vann alla tíð í verksmiðju utan bæjarmarkanna, 

þannig að hann var háðari bíl en ella til að komast til og frá vinnu. Hann kvað þau hjónin 

hafa verið dugleg að fara í bíltúra um helgar. Dagur var einnig tengdamóður sinni lengi 

innan handar með akstur. Eftir starfslok fóru þau hjón að sækja mikið félagsstarf 

aldraðra og sagði Dagur að þau hefðu eflaust gert minna af því án bílsins. 

Atli kvaðst snemma hafa gegnt mikilvægu hlutverki sem bílstjóri og „reddari“ fyrir 

foreldra sína og systkini: „Þetta var nú stór fjölskylda sem ég kom út af o.. og það lenti á 
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mér að keyra þessa fjölskyldu þegar ég var kominn með bílpróf, fram og til baka að 

snúast með þessa fjölskyldu. Og svo seinna mína eigin fjölskyldu“. 

Einar lýsir hlutverki sínu sem bílstjóri:  

Ég keyrði bara ja allt.. ég fór allt á bíl sem þurfti. Ég notaði hann nátturlega fyrst og 

fremst í vinnuna. Konan sá alveg um heimilið og þá voru kaupmenn.. hverfisbúðir, 

þurfti ekkert bíl í það endilega, ekki þá. Eins og ég segi ég hætti nú að vinna 

sjötugur og þá keyrði ég bara það sem þurfti að fara ... það var ekkert mikið bara 

svona í okkar eigin þágu, hjónanna. Sko það minnkaði voðalega mikið eftir að 

börnin urðu fullorðin. En en við fórum svo mikið með þau og við fórum í útilegur 

voðalega mikið út um landið og í sumarfríinu.  

Björn mundi tímana tvenna og var hugað um að koma því að hve bíllinn hafi verið 

afgerandi þáttur í hans lífi:  

Ég skal segja þér að ég var póstur á hestum um 10 ára skeið og eftir að 

vegasamband komst á, þá fór ég þetta á bíl. Þetta voru bara hroðalegar ferðir oft og 

tíðum. Það getur verið svo snjóþungt þarna [þögn] já og mikil hálka. Ég var mjög 

mikið vanur því að keyra í öllum aðstæðum.. hef aldrei neitt sett það fyrir mig. 

6.1.3 Breytt aksturs- og ferðahegðun 

Allir viðmælendur kváðust aðspurðir hafa dregið töluvert úr akstri á efri árum. Margir 

höfðu ekki hugsað neitt sérstaklega út í það, töldu það vera eðlilegan hlut samfara minni 

umsvifum. Dagný orðaði það þannig: „Það fer að hægjast á öllu.. og öllum þegar komið 

er á efri ár“. Anna og Ester voru einu viðmælendurnir sem kváðust markvisst hafa verið 

farnir að skilyrðisbinda akstur sinn fyrir aksturslok. Anna lýsti því svo: 

Sko ég held að það hafi verið rétt eins og strákarnir lögðu að mér, að að ég ætti að 

haga mér skynsamlega og vera ekki að þvælast úti á bílnum, hvorki í vondum 

veðrum né myrkri. Svo valdi maður sér leiðir, jú, jú það gerði maður. ... Og ég var 

búin að draga mikið úr akstri, þannig að ef ég þurfti að útrétta þá reyndi ég að gera 

eins og þeir voru alltaf að auglýsa þarna hjá bifreiða, einhverju bifreiðaeftirliti, að 

aldraðir ættu helst að nota bílinn milli tíu og tvö á daginn. Já og ég tók tillit til þess. 

Ester kvaðst einnig hafa verið farin að forðast að keyra í myrkri: 

 ... af því að ég fann það á sjóninni að ég var ekki eins tilbúin að taka eftir til hliðar 

við mig þegar komið var myrkur. ... En ég passaði mig alltaf að keyra nokkuð greitt, 

en aldrei á ólöglegum hraða, til að tefja ekki aðra. Ég var alltaf að spegúlera í því að 

gera það ekki. En ég var hætt að keyra eins mikið og ég gerði fyrir sjötugt. Ég var 

minna á ferðinni. ... Svo keyrði maður eiginlega ekkert yfir veturinn. … Ég fékk  

stundum að fljóta með mágkonu minni, ekkju yngri bróður míns.. hún er nú dáin. 
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Dagur kvaðst telja það algengt að fullorðið fólk forðist að keyra í hálku og snjó: „Ja 

eins og veðráttan er núna, það bara leggur bílnum“. 

Björn kvaðst ekki hafa keyrt nema það nauðsynlegasta í mörg ár áður en hann lagði 

bílnum endanlega: „Síðan ég hætti að vinna hef ég bara keyrt eingöngu það sem ég hef 

nauðsynlega þurft að fara og og svo bara hérna upp í kirkju og í bingóið og boocia“.  

6.1.4 Samantekt 

Viðmælendur höfðu allir ánægju af því að rifja upp akstursferil sinn og margir 

endurspegluðu gamlan tíðaranda í frásögnum sínum. Allir viðmælendurnir kváðust hafa 

verið farsælir bílstjórar og þeir gengdu lengst af mikilvægum hlutverkum sem slíkir, bæði 

í eigin þágu og fjölskyldunnar og gjarnan stórfjölskyldunnar líka. Björn reyndist hafa haft 

atvinnu af akstri á sínum yngri árum. Meira ber á því meðal kvennanna en karlanna, að 

bílinn var hjálpartæki til að sinna hinum hefðbundnu hlutverkum kvenna varðandi börn 

og heimilishald. Allir viðmælendurnir höfðu dregið töluvert úr akstri fyrir starfslok. Tvær 

kvennanna kváðust markvisst hafa verið farnar að skilyrðisbinda akstur sinn. 

6.2 Viðhorf til akstursloka almennt 

Viðmælendur voru allir á því  að aldur ætti ekki einn og sér að ákvarða aksturslok, 

akstursgeta væri svo einstaklingsbundin. „En ég held nú samt“, sagði Birna, „ ... ég held 

alla vega að þeir sem eru komnir yfir áttrætt, að þeir séu fæstir neinir alvöru bílstjórar“. 

Atli kom líka inn á níræðisaldurinn: 

Veistu það, þetta er, þetta er nátturlega svo voðalega misjafnt hvað heilsufar fólks 

er. Eeh sko, ég sagði alltaf að ég ætla að hætta að keyra áður heldur en ég missti 

heilsuna og og stóð við það. Og þess vegna segi ég að þeir sem eru orðnir þannig að 

þeir geta ekki keyrt, þeir eiga að hætta.. en þeir finna það bara ekki sjálfir, það er 

það sem er. Þeim finnst þetta vera í lagi, jáh það er erfitt að skipta sér af því. ... Eftir 

áttrætt á fólk að fara að hugsa sinn gang. 

Björn nefndi einnig heilsufar og jafnframt viðbragðsflýti í tengslum við það hvenær 

tímabært væri að hætta að keyra: 

Það fer alveg eftir heilsufarinu, bæð sjón og heyrn líka.. eh sálrænir þættir, að gera 

sér líka grein fyrir því hvort það sé að tapa minni og viðbragðsflýti ... þegar hann fer 

að dala þá verður maður að gá ennþá meira að sér. ... Ef maður fær augnvottorð þá 

er ekkert að óttast, þá er maður fær að keyra sjónarinnar vegna. En það er 

nauðsynlegt að gera sér grein fyrir hinu líka ee hvað maður er fljótur að hugsa. 
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Anna sagði það vera gott fyrir fólk að fylgjast með akstursgetunni:  

... nei sko maður finnur nú svolítið hvort maður þreytist þegar maður er að keyra. 

Þetta kemur nú af sjálfu sér, eða kom hjá mér þegar ég hætti að keyra út á land til 

dæmis, langar vegalengdir. ... En ef fólk er heppið og lendir ekki í neinu veseni, 

hvers vegna þá að hætta að keyra?  

Dagný, Ester, Dagur og Einar voru mjög samhljóma í sínum svörum og sögðu það 

fara eftir aðstæðum, heilsufari og getu hvers og eins hvenær tímabært væri að leggja 

bílnum. Dagur bætti við, að best væri að taka ákvörðunina tímanlega: „Já mér finnst að 

það ætti að vera. Fólk veit stundum lítið hvað það er að gera. Ég sá nýlega fullorðinn 

ökumann keyra yfir á rauðu ljósi. Það getur verið stórhættulegt“.  

Ester sagði í léttum tóni frá því að hún hefði einhvern tíma heyrt það: „... að maður 

ætti að hætta að keyra ef það væri verið að þusa um mann í umferðinni, um að maður 

silaðist áfram“. 

6.2.1 Viðhorf til aldraðra bílstjóra 

Í svörum sínum bar viðmælendum saman um það að þeir hefðu aldrei upplifað neikvæð 

viðhorf í sinn garð sem ökumenn á efri árum og almennt ekki orðið varir við neikvæð 

viðhorf í garð aldraðra ökumanna út í samfélaginu. Enginn viðmælenda vildi gera 

greinarmun á ökufærni karla og kvenna. Dagný kvaðst til dæmis aldrei hafa heyrt talað 

um „kerlinguna við stýrið eða neitt þess háttar“. Ester sagðist halda að það væri ekki 

mikið um það að eldri borgarar tefðu umferð: „Það er ekki bara bundið við gamalt fólk 

að vera til trafala í umferðinni, ekki aldeilis“. Einar lýsti því þannig: „En, en mér svona 

skilst að ungu mennirnir séu dálítið frjálslegir í að keyra hratt og kemur oft óhöpp fyrir 

þá, mikið frekar heldur en fullorðna [bílstjóra]“. 

Varðandi kynjamun sagðist Björn, svo dæmi sé tekið, telja að ökuhæfni væri mun 

frekar persónubundin en kynbundin og að hann hefði til dæmis heyrt að konur væru 

góðir og liðlegir leigubílstjórar. Atli lagði áherslu á að enginn munur væri á kven- og 

karlbílstjórum: „... ekki nema að konur eru ekki eins.. [hugsar sig um] ákveðnar. Sko þær 

eru, þær eru varkárari“. „Ég held“, sagði Dagur, „að ég hafi lesið það núna í blað í 

Morgunblaðinu um daginn að það væri meira af konum, fleiri konur sem keyrðu bíl núna 

heldur en karlmenn. Það er nú í fyrsta skipti sem ég heyri það“. Eina athugasemdin 
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varðandi karlkyns ökumenn kom frá Birnu: „Karlarnir keyra nú voðalega mikið og lengi 

finnst mér, allt of lengi finnst mér“. 

Þrátt fyrir að telja sig upplifa almennt jákvæð viðhorf í garð aldraðra ökumanna, þá 

kváðust þrír viðmælenda þekkja eða hafa þekkt persónulega til vanhæfra aldraðra 

ökumanna. Birna lýsti því á eftirfarandi hátt: „Það kemur fyrir en lítið þó, að ég hef farið 

í bíl hjá fullorðnu fólki, mér finnst það keyra hræðilega illa. ... Alveg hreint eins og ég sé 

að ég mundi hafa gert“. Atli sagði svo frá: „Ég skal segja þér, maður má náttúrlega ekki 

segja þetta, en það er maður sem á heima hérna og hann ætti ekki að keyra bíl, hann 

gengur svona.. lyftir ekki fótum. Þessir hlutir eru ekki ræddir“. Dagur sagðist einhverju 

sinni hafa þegið far hjá vinkonu konunnar sinnar: „Ég settist einu sinni upp í bíl hjá henni 

og lofaði sjálfum mér því að gera það ekki aftur. Hún átti ekki að keyra, hún var hætt að 

ráða við stýrið“. Aðrir viðmælendur vildu ekki gera mikið úr þessum þætti. Anna sagði til 

dæmis varfærnislega:  „Ég held sko í rauninni að maður finni það nú ekki svo sjálfur 

hvenær maður á að leggja bílnum, hvenær maður er orðinn lélegur bílstjóri“. Björn 

kvaðst hafa séð fólk „... sem er komið  á tíræðisaldur og er að keyra alveg 

aðfinnslulaust“. 

Aðspurðir um viðhorf annarra í garð þeirra eigin akstursloka kváðust viðmælendur 

ekki hafa upplifað neinar viðhorfsbreytingar gagnvart sér eftir aksturslok. „Ég verð að 

segja“, sagði Einar til dæmis, „að það er ákaflega jákvæð hugsun sem maður finnur til 

þeirra sem ekki keyra“. Ester sagði: „Það er ekki verið að ásaka einn né neinn sem ekki 

keyrir. Fólk hættir ekki [að keyra] að ástæðulausu“. 

6.2.2 Samantekt 

Viðmælendur telja ökuhæfni vera einstaklingsbundna og að aksturslok séu komin undir 

hverjum og einum. Best sé að hætta tímanlega að aka, áður en heilsu og færni hrakar til 

muna. Þeir telja nauðsynlegt að aldraðir (fullorðnir) bílstjórar hafi gætur á eigin  ástandi 

og ökuhæfni. Tveir viðmælenda töldu að eftir áttrætt fari hæfni ökumanna dvínandi. 

Enginn viðmælenda kvaðst hafa fundið fyrir neikvæðum viðhorfum í garð aldraðra 

ökumanna, né í eigin garð eftir aksturslok. Viðmælendur vildu lítið gera úr kynjamuni 

varðandi ökuhæfni. Atli kom með þá athugasemd að konur væru varkárari í umferðinni 

en karlar og Birna taldi karla keyra of lengi fram eftir aldri. Nokkrir viðmælenda þekktu 
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til aldraðra ökumanna sem skorti innsæi í eigin akstursgetu og ættu að vera hættir að 

keyra. Anna benti á að fólk ætti sjálft kannski ekki svo gott með að meta eigin ökuhæfni. 

6.3 Undirbúningur fyrir aksturslok 

Þegar rætt var við viðmælendur um aðdraganda og undirbúning fyrir aksturslok kom í 

ljós að enginn þeirra nema Anna taldi breytta aksturshegðun vera merki um aðdraganda 

akstursloka. Skýringin virðist vera sú að viðmælendur kváðust hafa keyrt allt sem þeir 

þurftu að fara þó svo að ferðum hafi farið fækkandi eftir starfslok og sjaldnar farið út að 

kvöldlagi.  

Dagur var eini viðmælandinn sem kvaðst hafa hugað sérstaklega að aksturslokum 

sínum og undirbúið sig: „Ég er ágætur að ganga, það var ekki heilsan, og ég byrjaði að 

æfa mig á strætó. Ég fór bara eftir bókinni sko [hlær og tekur upp leiðabók fyrir strætó]. 

Það kemur ný bók 4. Janúar“. 

Þrátt fyrir meðvitaðan aðdraganda var Anna ekki vel búin undir aksturslok sín:  

Já, já ég var farin að hugleiða þetta aðeins. Ég nefnilega hafði dágóðan aðdraganda 

fyrir tilstilli sko sona minna. Þeir voru farnir að vekja athygli mína á því að draga úr 

keyrslu og reyna að meta og vega sjálf hvað væri nauðsynlegt að gera á þessum og 

hinum tímanum. En.. en það er ekkert hægt að undirbúa sig fyrir þessi viðbrigði. 

Birna sagði aðspurð um hvort hún hefði undirbúið sig eða gert ráðstafanir fyrir 

aksturslok sín: „Nei, nei ekkert! Ég keyrði alveg hreint allt sem ég þurfti þangað til“. 

Dagný svaraði því svo til:  

Nei, ég veit ekki hvað er að búa sig undir. Maður verður gamall og við því er ekkert 

að gera. Maður veit að maður hættir að vinna og síðan að keyra einhvern tímann. 

Hvað er hægt að búa sig undir það? Maður veit þetta fyrirfram, fyrir lifandi löngu. 

Ester svaraði líka neitandi: „Nei, ég undirbjó mig ekki neitt. Ég bara ákvað þetta einn 

daginn, að best væri að koma bílnum í verð á meðan hægt væri“. 

Atli kvaðst ekki geta sagt að hann hefði undirbúið sig. Hann hafi þó verið ákveðinn í 

að hætta að keyra tímanlega frá fyrstu tíð og tekið svo ákvörðunina: „... bara einn, tveir 

og þrír, ég hugsaði ekkert um það. Ég skaut þessu stundum fram uh bara heima hjá mér, 

en fólk tók það sem hálfgert grín.. ég er dálítið þrjóskur sko“. 
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Björn kvaðst ekkert hafa undirbúið sig. Hann sagði aksturslokin hafa borið allbrátt 

að, hann hafi eiginlega ekki hugsað út í það að hætta að keyra alveg: „Ég er skal ég segja 

þér eh svolítið enn að bíta úr nálinni með þetta“. 

Einar kvaðst ekki hafa haft langan fyrirvara á því að hætta að keyra og hann hafi 

aldrei velt því neitt sérstaklega fyrir sér að búa sig undir það eða að gera ráðstafanir. 

6.3.1 Umræða meðal aldraðra um aksturslok 

Enginn viðmælenda kannaðist við það eða taldi að fólk væri að ræða aksturslok sín á 

milli. Aðspurður um það sagði Björn til dæmis:  

Það held ég ekki. Þetta er.. þetta er það sem er dálítið erfitt að tala um. Þegar menn 

eru farnir að missa af því sem þeir hafa haft, hafa það ekki lengur og hefur alltaf 

fundist það sjálfsagt, að þetta hef ég og þetta á ég að hafa. Allt í einu er klippt á.  

Svar Dagnýjar var á þessa leið: „Ætli fólk geti nú ekki hætt að keyra án þess að þurfa 

að tala um það“.  

Dagur og Birna kváðust aldrei hafa orðið vör við slíka umræðu meðal sinna 

jafnaldra. Atli taldi aksturslok vera einkamál hvers og eins. Ester sagði: „Maður veit það 

þegar það selur bílana að það er það hætt að keyra, en það er ekkert rætt um það. Ég 

held ekki, ekki sem ég man eftir“. Anna hugsaði sig um áður en hún svaraði:  

Nei í mínum kunningjahóp hefur ekki verið mikið talað um það. Það hefur verið 

svona í forbífarten sagt, ja ég gat nú ekki komið því eða hinu í verk því nú er maður 

hættur að keyra, skilurðu. Það getur líka dottið út úr fólki, æ það er svo leiðinlegt 

að vera alltaf að kvabba í stráknum eða stelpunni. ... Vinkona mín sem hefur ekki 

getað keyrt í mörg ár, maður hefur aldrei heyrt hana tala um það. 

 Viðmælendur voru inntir eftir því hvort þeir hefðu rætt við einhvern um sín eigin 

aksturslok, fyrir eða eftir, við fagfólk eða sína nánustu? Dagný var mjög afgerandi í svari 

sínu: „Nei, nei, nei, hvað á að ræða?“. Anna sagði að það hefði í rauninni ekki hvarflað 

að henni að ræða aksturslok sín við nokkurn mann. Einar sagði: „Ég talaði ekki við neinn 

um það. Og konan var náttúrlega dáin þá og ég bara gerði þetta alveg að mínu eigin 

frumkvæði“. Dagur svaraði á svipuðum nótum og Einar. Atli kvaðst ekkert hafa rætt 

sérstaklega um sín aksturslok: „Ég sagði bara heima að þetta væri búið, svo hefur það 

ekki verið rætt meir“.  Ester sagðist eingöngu hafa sagt syni sínum í síma að hún ætlaði 

að koma bílnum í verð: „Hann sagði að það væri alveg rétt hjá mér. Hann var ekkert að 

skipta sér af því“. Birna sagði: „Ég ræddi við lækninn minn um þetta og ekkert meir, bara 
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um heilsufarið sko“. Björn kvaðst ekki hafa rætt aksturslok sín við neinn, en hafa fylgt 

ráðleggingum eiginkonu sinnar og barna og hætt við að fara í endurnýjunarferli 

ökuskírteinis.  

6.3.2 Samantekt 

Enginn þátttakenda, utan einn, hafði undirbúið sig eða gert ráðstafanir fyrir aksturslok. 

Dagur hafði nælt sér í leiðabók og lært á ákveðin leiðakerfi Strætó bs. áður en hann 

hætti að keyra. Viðmælendur höfðu ekki orðið varir við umræðu meðal jafnaldra sinna 

um aksturslok og töldu líklegt að hún ætti sér almennt ekki stað. Að sama skapi kváðust 

fæstir viðmælenda rannsóknarinnar hafa rætt við aðra um eigin aksturslok. Birna kvaðst 

hafa rætt við lækninn sinn. Atli sagði sínum nánustu að hann væri hættur að keyra og 

Ester sagði syni sínum að hún ætlaði að selja bílinn. Þau kváðu enga frekari umræðu 

hafa átt sér stað um þeirra aksturslok.  

6.4 Ástæður akstursloka 

Viðmælendur höfðu að vonum allir sérstakar ástæður fyrir sínum aksturslokum. Sumir 

nefndu nokkrar ástæður en aldrei samhliða. Ef aðrar eða fleiri ástæður voru nefndar 

komu þær fram á misjöfnum stöðum í viðtölunum, stundum við endurteknar spurningar 

rannsakanda. 

Ástæða þess að Anna hætti að keyra: „Ég varð veik og ég fékk blóðtappa og hægri 

fóturinn, sem sagt bensínfóturinn, hann varð óvirkur. ... Já ég réði ekki við fótinn“. 

Birna segir ástæður sínar hafa verið:  

Bara að læknisráði, bara vegna tillögu frá lækninum mínum [verður íhugul]. Ég átti 

það nefnilega til að detta. Það kom hvað þrisvar, fjórum sinnum fyrir að ég datt á 

andlitið. Maður er svona hálfhræddur á eftir svoleiðis að ég bara tók þetta í mig að 

hlýða þessu. ... Ég tók þessa ákvörðun alveg sjálf þannig lagað. Ég er að mörgu leyti 

fegin að hafa drifið í því. ... Maður gerir þetta á skynseminni. ... Það er dýrt, ég er 

var líka á því, að það er dýrt fyrir fólk á ellilífeyri að eiga bíl. 

Dagný hætti að keyra: „Vegna sjónleysis eða sjóntaps. Ég missti sjónina alveg á öðru 

auganu sko eftir aðgerð og var ekki með góða sjón á hinu. ... Ég fékk ekki að endurnýja 

ökuskírteinið“. 
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Ester hætti að keyra:  

Af því að ég var orðin svo slæm í fótunum og léleg til gangs og ég fór svo lítið. ... Ég 

bara ákvað þetta einn daginn. ... Mér fannst ekkert vit í að láta bílinn ryðga hérna, 

að láta hann vera úti dögum saman og vikum án þess að snerta hann. Að vera að 

borga allt sem fylgir bíl, tryggingar og dekkjaskipti. Þá var nú betra að koma honum 

í verð og fá aur fyrir hann. ... Þetta var alveg mín ákvörðun, það var enginn sem 

stjórnaði því. 

Atli nefndi nokkrar ástæður:  

Það var þessi gamli maður sem ég horfði á sem ungur maður keyra. Hann bara 

bakkaði út á götu án þess að líta í kringum sig. Umferðin var þá ekki eins mikil, en 

hann hafði þessi áhrif á mig. Ég ætlaði ekki að verða tréhestur. ... Ég notaði svo bara 

tækifærið þegar ég flutti hingað. ...  Ég bara hugsaði með mér að ég ætti meira fyrir 

sjálfan mig að leggja ef ég væri ekki með bíl. ... Ég bara ákvað að endurnýja ekki 

ökuskírteinið. Þau voru mikið fegin að ég væri hættur að keyra börnin mín, ég var 

samt ekki orðinn hættulegur, gat vel keyrt [hlær].  

Björn nefndi einnig nokkrar ástæður fyrir sínum aksturslokum, allar af sama meiði:  

Krakkarnir tóku af mér loforð um að endurnýja ekki ökuskírteinið. ... Börnin sögðu 

að ég ætti að vera löngu hættur að keyra orðinn svona gamall. Konan hafði haft orð 

á því líka. Og ég viðurkenni það að ég hefði ekki átt að keyra svona lengi sko. ... Ja 

ég hef tapað sjóninni svo geysimikið. ... Maður þorði ekki að hafa þá ábyrgð, ekki 

einungis á sjálfum sér heldur líka á öðrum vegfarendum gangandi og keyrandi ... 

það hefði alltaf eitthvað getað komið fyrir, bara óbætanlegt. ... Það var sjálfhætt, ég 

endurnýjaði ekki ökuskírteinið. ... Ég veit ég gæti keyrt ennþá alveg fullum fetum! 

Dagur hafði markvisst stefnt að sínum aksturslokum: „Ég ákvað að setja í forgang og 

seldi bílinn, fannst orðið of dýrt að reka þetta og vildi frekar fara í sólarlandaferðir. ... 

Nei, það var ekkert að heilsunni sko, ég var ökufær“. 

Einar sagði slys sem hann lenti í hafa verið orsök sinna akstursloka:  

Ég datt á mjöðmina í fljúgandi hálku, kom akkúrat niður á mjaðmalið og skemmdi 

taug niður í fótinn. Taugar og taugaskemmdir eru erfiðar að eiga við. Ég er enn  

slæmur í fætinum... þetta slys var örsök þess að ég hætti að keyra. ... Ég taldi bara 

skynsamlegt að gera þetta.. vildi heldur hætta að eigin frumkvæði, heldur en að 

lenda í einhverju og verða öðrum til skaða, út af fætinum sko. ... Ég hefði getað 

haldið áfram að keyra, ég bara vildi það ekki.. ég var ekki nógu öruggur. 

6.4.1 Upplifun af hinum eiginlegu aksturslokum 

Viðmælendur voru spurðir um upplifun af aksturslokum sínum sem slíkum og kom í ljós 

að þeir höfðu upplifað þau á misjafnan hátt. Þetta voru mikil viðbrigði fyrir suma 

viðmælendurna, ekki alla. 
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Anna varð fyrir mikilli færniskerðingu sem skyggði í fyrstu á áhrif aksturslokanna: 

Það var í sjálfu sér fyrst eftir að ég hætti að keyra, þá varð það ekki, var það ekki 

sem skipti höfuðmáli, heldur hitt að hérna.. að hafa misst færnina. Já þannig að það 

var ekki mikið sálarstríð þá þegar ég hætti að keyra akkúrat þarna. ... Mér fannst 

það afleitt [þegar frá leið], því bíllinn gefur manni svo gríðarlegt frelsi.. þetta voru 

rosaleg viðbrigði að hætta að geta keyrt. ... Með bílnum er maður sjálfbjarga og 

fyrir bragðið verður maður einráður. Það að missa þetta sjálfstæði sem maður hafði 

áður [andar djúpt] það var gríðarlega mikil lífsreynsla. 

Birna lýsti sinni upplifun:  

Það var nú svolítið erfitt sko [þögn]. Mér hefur fundist voðalega erfitt að vera 

bíllaus, ég verð að segja það. Maður saknar þess mikið [segir þetta með áherslu]. 

Maður er voða, það var voðalega mikil frelsissvifting, óneitanlega. Bara að fara 

niður í bíl og keyra og maður þarf ekkert að planleggja.. þú, þú ert sjálfs þíns herra. 

Dagnýju var nokkuð niðri fyrir þegar hún lýsti upplifun sinni:  

Bara, það var hræðilegt að missa bílinn, alveg skelfilegt því því hann er bæði manni 

til gagnsemi og svo gefur það manni margar gleðistundir að geta skroppið til vina 

sinna. ... Ég held að það sé það versta sem tekið er af manni af öllum manns 

heimilistækjum, það er bíllinn.  ... Ég veit þetta er bara svona, en auðvitað missir 

maður frelsi, að geta ekki bara farið þegar manni dettur í hug. Og það er verra 

þegar maður er einn. Það er allt öðruvísi þegar annar er á heimilinu og getur keyrt. 

Ester lýsti upplifun sinni á eftirfarandi hátt: 

Mér fannst stundum gott að nú væri vinurinn, að bíllinn minn væri hérna úti, ég 

hugsaði það stundum. ... Þetta var óneitanlega mikill endapunktur.. ég fer alls ekki 

allt sem ég vildi fara. En veistu þetta vandist svo, af því að ég var farin að draga svo 

mikið úr keyrslunni. ... Ég á nú ökuskírteinið ennþá í veskinu. ... Hvað, það er margt 

annað til en að keyra bíl. Fyrir utan að það er fullt af fólki sem ekki hefur tekið 

bílpróf á mínum aldri. 

Atli sagði það ekki hafa verið mikið mál fyrir sig að hætta að keyra:  

Ég fékk engin fráhvarfseinkenni, bara guðslifandi feginn. Enginn bíll til að snúast í og 

vesenast í oog bara laus. ... Þetta var enginn skellur, ég var mest hissa á því. Ég hélt 

að ég myndi nú ekki fá fráhvarfseinkenni við að hætta að vinna, því ég ákvað sjálfur 

að hætta.. átti stutt eftir í aldrinum og hætti að vinna uh ég fékk fráhvarfseinkenni 

þar. Það skal ég alveg viðurkenna een ekki við að hætta að keyra. ... Þetta, þetta er, 

þetta er ákveðin skerðing.. á frelsi manns, ég get viðurkennt það. En þetta var 

algjörlega mín ákvörðun. Ég er alveg klár á því að ef ég hefði verið sviftur ökuleyfinu, 

þá hefði ég fengið fráhvarfseinkenni! 

Það var annað hljóð í Birni:  
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Þetta var andskoti erfitt, ég er ekki búinn að átta mig á því alveg á því ennþá að ég 

geti ekki.. að ég sé ekki að keyra. ... Það er þetta er frelsisskerðing, en hún er í 

flestum tilfellum nauðsynl.. bara eðlileg þegar maður finnur að maður er ekki 

lengur ábyrgur við akstur. Þetta eru mikil umskipti og erfið umskipti [segir þetta 

með áherslu], ég tala nú ekki um fyrir þá sem eru búnir að key keyra lengi bíl.  

Dagur hafði undirbúið aksturslok sín og sagðist hann ekki sakna bílsins:  

„Ég er bara sáttur með mig, þetta.  Ég fer eitthvað út á hverjum degi. Ég get tekið 

strætó, það sparar tryggingar og bensín. Svo getur maður [hlær] farið tvisvar á ári til 

Spánar“. 

Einar sagðist ekkert hafa fundið sérstaklega fyrir aksturslokunum, en þó komu í ljós 

blendnar tilfinningar:  

Ég var orðinn það gamall að ég fann ekkert fyrir þessu. Það, það lagðist ekkert í mig.  

Það þýddi ekkert, maður varð bara að vera skynsamur. ... Ég fór nú í sundlaugarnar 

daglega, gerði það í ára áratugi. Ég sá mest eftir því þegar ég þurfti að leggja bílnum 

að geta ekki farið í sundlaugarnar. Það var mitt, það var mitt bara uppáhald að geta 

farið í laugarnar.. já ég sakna þess mest. 

6.4.2 Samantekt 

Sex viðmælenda létu af akstri fyrst og fremst af heilsufarsástæðum, þar af tveir vegna 

sjóndepru. Þeir  þurftu því að takast á við færniskerðingu og aksturslok á sama tíma. Atli 

og Dagur voru einu viðmælendurnir, miðað við svör þeirra, sem virtust hafa tekið 

ákvörðun um að hætta að keyra án þess að mikil nauðsyn hafi knúið þar á um. Merkja 

má af svörum viðmælenda, nema Dags sem sker sig úr miðað við aðra viðmælendur, að 

aðdragandi eiginlegra akstursloka þeirra hafi verið enginn eða tiltölulega stuttur. 

Færniskerðing var afgerandi þáttur í aksturslokum Önnu og Dagnýjar og þau bar það 

brátt að, að þær höfðu engan umþóttunartíma. Færniskerðing setti einnig strik í 

reikninginn hjá Birnu og enn frekar hjá Einari. Birna kvaðst hafa tekið það í sig að hlýða 

ráðleggingum læknisins, en engu að síður tekið ákvörðunina sjálf um að hætta að keyra. 

Einar kvaðst sömuleiðis sjálfur hafa tekið ákvörðun um að hætta að keyra. Hann kvaðst 

hafa  verið orðinn óöruggur og frekar viljað hætta að eigin frumkvæði, en að taka þá 

áhættu að valda öðrum skaða.   

Styst var frá aksturslokum Björns, eða um ár, og virtist hann enn vera að ná áttum 

eftir þau umskipti. Hann virtist hafa fundið meira fyrir þrýstingi um að hætta að keyra en 

að upplifa sig hafa tekið þá ákvörðun sjálfur. Hann viðurkenndi að sjóndepurð gerði það 
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að verkum að hann hefði ekki verið ábyrgur bílstjóri, en átti erfitt með það. Björn eins og 

fleiri viðmælendur leitaðist við að skoða aksturslok sín út frá skynsemisþættinum. Þann 

þátt má greina í svörum Birnu, Esterar, Atla og Einars.  

Dagur var eini viðmælandinn sem nefndi rekstrarkostnað bíls sem frumforsendu 

akstursloka sinna, en hann kvaðst jafnframt hafa tekið sólarlandaferðir framyfir bílinn. 

Birna, Ester og Atli nefndu einnig rekstrarkostnað, en þau sögðu þann þátt ekki vera 

meginástæðu akstursloka sinna. Atli vildi hætta að eigin frumkvæði áður en heilsan gæfi 

sig. Hjá Ester, eins og Birnu, var fyrst og fremst um færnitap að ræða auk þess sem Ester 

var farin að nota bílinn lítið og vildi koma honum í verð. Hún var eini viðmælandinn sem 

kvaðst vera farin að venjast bílleysinu. 

Upplifun viðmælenda af aksturslokum sínum, eins og þeir lýsa þeim, virðist vera í 

samhengi við aðdraganda og ástæður akstursloka. Þeir viðmælendur sem upplifðu sig  

ekki hafa haft sjórn á aksturslokum sínum lýsa erfiðari upplifun í garð þeirra, eins og 

Anna, Dagný og Björn. Þau upplifðu mikil umskipti og frelsisskerðingu. Anna sagði 

reyndar óvænta færniskerðingu sína hafa dregið hugann í fyrstu frá afleiðingum 

aksturslokanna. Atli kvaðst hafa fundið til ákveðins feginleika eftir aksturslok, en 

viðurkenndi síðar í viðtalinu að aksturslokum fylgdi ákveðin skerðing á frelsi. Birna 

kvaðst hafa verið fegin að hafa drifið sig í að hætta að keyra, en kvaðst engu að síður 

hafa upplifað frelsissviftingu eftir aksturslok sín. Einar kvaðst ekkert hafa fundið fyrir 

aksturslokum sínum, en svo kom í ljós að hann saknaði þess mjög að hafa ekki komist í 

sund eftir að hann lagði bílnum. Út frá svörum Dags að dæma, virtist hann ekki hafa 

upplifað neikvæðar hliðar á aksturslokum sínum. Allir karlarnir minntust á það, að þeir 

hefðu getað keyrt lengur. Ekkert slíkt kom fram í svörum kvennanna. 

6.5 Lífið að loknum akstri 

Leitast verður við að varpa ljósi á líf og aðstæður viðmælenda út frá svörum þeirra 

varðandi heilsufar, félagslega þátttöku, eða athafnir utan heimilis, öflun bjarga og 

nauðsynja daglegs lífs svo og ferðaúrræði. Þessir þættir eru raunar mjög samtvinnaðir. 

Ekki verður sérstaklega fjallað um efnahagslegar aðstæður viðmælenda, sem tengjast 

öllum fyrrgreindum þáttum og hafa yfirleitt áhrif þar á. Efnahagslegar aðstæður 

viðmælenda voru sýnilega mismunandi og endurspeglast stundum í svörum þeirra, en 

aðspurðir um afkomu sína almennt kváðust þeir ýmist komast ágætlega, vel eða 

sæmilega af.  
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6.5.1 Heilsufarslegar aðstæður 

Anna sagði líf sitt hafa breyst mikið eftir aksturslok, einkum vegna dvínandi færni og 

heilsu:   

Það er ekki bara bíllinn það er svo margt annað. Ellin sviftir mann ýmsu.. það er 

skrokkurinn. Maður þarf að læra alveg á nýjan skrokk og annað. ... Ég hef ekki 

komist út í garð að vinna í tvö ár, alls ekki. ... Það hjálpar aðeins að ég fer á 

endurhæfingarstöð vikulega. ... Sjáðu sko, bílleysið bitnar ekki bara á manni sjálfum, 

að hætta að geta keyrt, það bitnar líka á manns nánustu. Viðbrigðin eru verst þegar 

þau bitna á öðrum. Sjúklingur getur ekki lifað einsamall, hann verður að fá hjálp 

[verður íhugul]. Það er áhugavert hvað það er mikið nám að eldast.  

Dagný kvaðst ekki hafa yfir neinu að kvarta: „Það er nátturlega bara sjónin, það litla 

sem eftir er.. ég er að verða voða þreklaus. ... Ég breyti þessu ekki, maður breytir ekki 

gangi lífsins“. 

Birna sagði að hún fyndi mest fyrir því að vera stirð til gangs og stundum óörugg, þó 

væri dagamunur þar á: „Ég hætti nú sem betur fer að detta svona, ég hef líka þessa 

göngugrind. ... Maður er seinn að öllu, en ég hugsa alltaf um að gera sem mest sjálf og 

reyna að hreyfa mig. ... Mér  er að, hefur farið dálítið aftur“. 

Ester hefur lengi átt við heilsuleysi að stríða, en kvaðst hafa farið aftur: 

Bara síðustu tvö árin. Bara eftir að ég settist í helgan stein eins og sagt er. Hætti að 

keyra og hætti að fara út til fólks og svona. ... Ég er svo kvalin í fótunum að ég get 

ekki einu sinni staðið við eldavélina. Ég var orðin svo leið á þessum heimsenda mat 

þannig að ég hita mér bara í örbygjuofninum svona skyndirétti. ... Ég þarf að taka 

níu sortir af lyfjum á hverjum morgni. Ég er með hjartalyf tvenns konar og ég er 

með verkjabelgi, bjúgtöflur og ég er me.. ég man ekki einu sinni fyrir hverju þetta er 

allt saman. 

Atla var sýnilega annt um að bera sig vel, en sagði:  „Ég finn sjálfur að ég hef misst 

mikinn þrótt. Ég er ekki eins sterkur og ég var. Það finnst mér erfitt að sætta mig við. ... 

Ég eer með ónýt hné, það er búið að skipta um hné í mér, þau voru ónýt segi ég“. 

Björn sagðist finna fyrir afturför varðandi bæði sjón og hreyfigetu:  

Bara núna á nokkrum mánuðum þá.. ég sé ekki vel frá mér og get ekki lesið nema 

smástund. ... En ég er farinn að finna að ég er ekki til gangs. Ég hef reynt að ganga 

eitthvað daglega, þegar ekki er hálka eða  mjög vont veður [verður hugsi]. Það er 

eiginlega bara núna í þessum mánuði að sérstaklega.. mér finnst fæturnir vera að 

bila bara. 
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Dagur kvaðst vera hraustur og með góða göngugetu: „... en ég er með slæman 

vinstri fót og fer því í sjúkraþjálfun núna. Ég finn ekkert til þegar ég dansa [hlær“. 

Einar kvaðst varla geta hreyft sig orðið:  

Fóturinn er svo slæmur að ég kemst ekki út í bílskúirnn núna labbandi, það er alveg 

útilokað. Ef ég hefði ekki þessa göngugrind hérna, þá gæti ég ekki bjargað mér hér 

heima. ... Þegar ég kem, ég er hér á fyrstu hæð, og verð að toga mig upp eftir 

handriðinu, upp þessar tröppur. Það, nú er eftir núgildandi reglum það má ekki 

byggja nema þrjár hæðir án lyftu. 

6.5.2 Félagsleg þátttaka - athafnir utan heimilis 

Viðmælendur voru spurðir út í félagslega þátttöku og athafnir utan heimilis. 

Anna sagði börnin sín vera dugleg að bjóða sér í mat og hún væri þá sótt og tæki svo 

jafnvel leigubíl heim. Hún hittir líka spilaklúbbinn sinn vikulega, sem hún sagði vera 

ómetanlegt, notar þá akstursþjónustu aðra leiðina og sameinast með öðrum í  leigubíl 

heim. Anna sagðist eiga þrjár systur búsettar á höfuðborgarsvæðinu og að ein þeirra 

sem keyrði væri dugleg að koma þeim systrum saman. Anna sækir líka dagdvöl aldraðra: 

Ég fer út fyrir heimilið já já, það kemur svona í gusum. En en ég fer nú í  [staðarnafni 

sleppt] tvisvar í viku. Ég var í vafa hvort ég ætti að þiggja það að fara í svona svona 

stað, en hugsaði dæmið þannig að ég gæti alltaf hætt. Mér fannst það ekki 

aðlaðandi tilhugsun að vera með fullt af gamalmennum [hlær]. En þetta er bara 

alveg frábær lausn. Það.. maður er ekki í neinum sérflokki. Maður er bara að upplifa 

visst æviskeið með fólki, sem er líka að upplifa hérna það sama. Ég hef alltaf sótt í 

fólk, mér finnst fólk skemmtilegt. 

Birna kvaðst stundum taka strætó í bæinn til að hitta góða vinkonu sína, það færi 

eftir veðrinu. Hún sagði þær kannski ganga saman Laugaveginn eða að þær færu og 

borðuðu saman. Hún kvaðst stundum vera boðin í mat til barnanna sinna og líka fara á 

tónleika, sérstaklega með yngsta syni sínum: „Já ég fer mikið á tónleika. En ég fer miklu 

minna en ég gerði áður. Mann langar að skreppa eitthv.. skoða í búðir og það, þá nennir 

maður ekki að standa í því“. 

Dagný sagðist einstaka sinnum vera boðin í mat til sonar síns og hafa hitt gamla 

vinnufélaga sína árlega:  

Ég veit ekki hvort ég treysti mér núna.. við ætlum að hittast í næsta mánuði. ... Ég 

fer ekkert í félagsstarf, hef ekki farið það. Jú hvaða vitleysa, ég fer annan hvern 

fimmtudag í kirkjuna. Ég fer nátturlega ekki nærri eins mikið. Maður skreppur ekki í 

hús svona eins og var. Og ekki hringir maður hringir á leigubíl bara til að fara í 
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eitthvað hús.. á þessum lúsarlaunum frá Tryggingastofnun. ... Mér finnst óskaplega 

gott að geta farið út að ganga með aðstoðarstúlkunni, hún hjálpar mér. Svo finnst 

mér óskaplega gaman þegar mér er boðið í bíltúr.. barnabarnið mitt býður mér 

stöku sinnum. ... Maður er bara meira og minna heima, það er mesta breytingin. En 

það er nú síminn til að tala í. 

Ester virtist æðrulaus þegar hún svaraði aðspurð um félagslega þátttöku og ferðir út 

fyrir heimilið: „Maður einangrast.. maður fer ekki neitt. Maður fer aldrei neitt. Ég reyni 

að haltra á hækjunum, hérna með göngugrindina út í banka um mánaðamót. Það er það 

eina sem ég fer út“. 

Atli sagðist aldrei hafa verið fyrir mikinn félagsskap:  

... uh ég fer nú svolítið hérna niður vegna þess að það vantar spilamann eða konu. 

Þær eru að spila heimilisvist hér og  bridds.. og ég fer þar niður og spila með þeim 

kerlingunum, þetta eru aðallega konurnar sem koma, og við erum tveir karlar og 

stundum þrír.  ... Já ég er nú [hikar] skal ég segja þér þannig að mér líður alltaf best 

einum og ég hef aldrei þurft að sækja félagsskap sérstaklega. Ég hef aldrei heldur 

verið duglegur að fa sækja eitthvað út á kvöldin.. ég hef alla tíð verið heimakær. ... 

Vissulega get, ég get ekki farið sem ég vil í dag eins og ég gerði áður. 

Björn kvað þau hjónin vera dugleg að sækja félagsmiðstöðina í húsinu sem þau búa í 

Hann sagði margt áhugavert vera þar í boði, eins og leikfimi  boccia, bingó, samsöngur, 

kvikmyndasýningar, gönguferðir á sumrin og stundum kvöldskemmtanir.  

Við borðum hérna niðri í hádeginu og förum svo niður eftir því sem tilefni gefst til, 

til að taka þátt í því sem fram fer í húsinu. ... Við vorum dugleg að fara í aðrar 

félagsmisðtöðvar, en það er nú lítið um það nú núorðið nema bróðir minn, hann er 

yngri, hann tekur okkur stundum með sérstaklega í bingó. ... Ég skirrist við að fara 

nema það sem ég nauðsynlega þarf. Það hefur breyst að ef ég hef þurft að fara 

eitthvað, þá hef ég alltaf þurft að biðja um hjálp.  

Dagur kvaðst sækja mikið félagsmiðstöðvar þar sem boðið væri upp á dans og 

félagsvist og taka þá strætó: „Ég fer líka stundum að dansa í Hafnarfirði, þá fæ ég sko far 

með kunningja mínun, hann keyrir. ... Ég hef verið mikið í sólarlandaferðum.. þetta eru 

bara hópferðir sko fyrir eldri borgara. Ég er að fara núna í mars ...“. 

Einar kvaðst ekkert fara út fyrir heimilið: „Núna ég kemst ekki út, ekkert út.. það er 

útilokað. Eins og ég segi, ég staulast hér um“. Aðspurður um hvort hann hafi sótt 

félagsstarf svaraði hann: „Nei aldrei, ekkert. Ég er afskaplega heimakær. ... Nú er það 

mest í gegn með símanum sem ég hef samband við fólk“. 
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6.5.3 Bjargráð og ferðir  

Birna, Atli og Dagur nýta sér ekki heimaþjónustu af neinu tagi. Hinir viðmælendurnir fá 

heimaþjónustu í formi þrifa og Anna, Dagný, Ester, Björn og Einar fá baðþjónustu að 

auki og Dagný fær einnig fylgd í göngutúra. Viðmælendur voru spurðir út í innkaup, 

útréttingar og aðrar nauðsynjaferðir og fara svör þeirra hér á eftir. 

Anna kvaðst nota Akstursþjónustu eldri borgara til að fara í dagdvölina, vikulega 

endurhæfingu og einnig þegar hún fer í hárgreiðslu. Hún kvaðst hafa  reynt nokkrum 

sinnum að fá heimsenda innkaupapöntun frá Hagkaup, þá hafi þurft að kaupa fyrir 

lágmark 7000 krónur:  

... að mörgu leyti gekk það vel en mér hætti til að fá of stóra skammta aað þó ég 

bæði um lítinn pakka af hrísgrjónum, þá fékk ég stærðar pakkningu.. það er svo gott 

að geta valið fyrir sjálfan sig. Veistu ég nota mikið búðina á [götuheiti sleppt] sem er 

dýrari en aðrar búðir, en það hentar mér ágætlega. Þetta er hvati til að fara út og 

þetta er mátuleg útivist og mátulega fyrir því haft. Ég tek göngugrindina með mér.. 

þetta hjálpar mér með allt þetta daglega. ... Það getur líka verið gott að fara út á 

þarna ... þar er Hagkaup, banki, apótek og vínbúð. Það kemur fyrir að ég taki bara 

leigubíla þangað því þá er maður að útrétta svo margt. ... Svo hefur maður auðvitað 

börnin sín í bakhöndinni líka ef það er eitthvað sem er mjög brýnt. 

Birna kvaðst geta gengið í nálægan verslunar- og þjónustukjarna: „Það eru allar 

búðir hérna nálægt, ég get labbað það hefur ekki verið neitt mál. ... Ef eitthvað sérstakt 

hafa krakkarnir verið liðlegir að keyra mig og við höfum haft það svolítið þannig“.  

Dagný kvaðst ekki komast án aðstoðar út fyrir heimilið og sagðist ekki fara sjálf í 

búðir að versla:  

Það er gert fyrir mig, sonur minn hjálpar mér og barnabarn. Þeir fara út í búð og 

versla inn fyrir mig. Það hefur gengið ágætlega. ... Ef ég þarf að fara eitthvað nota 

ég bara leigubíla. Ég hef náttúrlega afsláttarkort frá Blindrafélaginu til að taka 

leigubíl. ... Ég get farið allt í bíl með öðrum. Ég segi stundum að ég kemst um allt í 

fylgd með fullorðnum og ég er alltaf elst [hlær]. 

Ester kvaðst vera búin að gefst upp á því að fara út í búð og versla:  

Ég get ekki keyrt kerruna í búðinni, ég er búin að prufa það. Eins og síðast, ég var 

alveg í rúminu daginn eftir, ég var svo eftir mig. ... Bróðurdóttir mín og svo dóttir 

æskuvinkonu minnar heitinnar, þær skiptast á að fara einu sinni í viku og versla inn 

fyrir vikuna fyrir mig. ... Ég þarf ekki einu sinni að biðja um það, þær bara koma. 

Atli sagðist hafa samið við börnin sín um akstur:  
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Ég sagði nú við börnin þegar ég hætti að keyra, að nú væru þau skyldug að keyra 

mig [hlær] því ég væri búinn að keyra þau svo oft. ... Ég hringi bara í börnin og segi 

við þau að nú þarf ég að komast þetta og komast hitt. ... Það er nú hægt að labba 

hér í Bónus hérna rétt fyrir ofan, sko ég labba það stu stundum.. svo er það 

tengdasonur minn, hann kemur oft hér laugardaga eða sunnudaga og keyrir okkur í 

búð og þá kaupum við stórt.  

Björn sagðist geta gengið í verslun til að gera matarinnkaup:  

Það er mjög gott að búa hérna, það vill til að það er stutt í matvöruverslun og stutt í 

heilsugæslu. Ég get gengið get labbað í matvöruverslunina. Það er nú það sem við 

verðum alltaf að fara annan hvern dag svona. En ég er orðinn mjög lélegur að 

ganga.. en það eru allir alltaf tilbúnir að keyra mig.  

Dagur er sjálfbjarga og gengur eða tekur strætó til að versla. Hann kvaðst taka 

leigubíl í sjúkraþjálfun sem hann sækir tímabundið: „Strætó gengur ekki þangað. Í svona 

færð, það er brekka, þá læt ég mig hafa það að borga leigubíl“. 

Einar sagði dætur sínar algjörlega sjá um innkaupin fyrir sig: „Þær kaupa inn fyrir 

mig, skiptast á um helgar, þá kaupa þær mjókurvörur og þess háttar. Eins og ég segi, ég 

fæ miðdagsmatinn frá borginni.. sendan. Það er bara alveg þokkalegur matur, ekkert 

hægt að kvarta yfir honum“. 

6.5.4 Viðhorf til ferðaúrræða 

Vimælendur voru afgerandi í svörum sínum þegar þeir voru spurðir um það hvað gæti 

einna helst bætt upp eða komið í staðinn fyrir einkabílinn -  það var ekkert. Anna sagði 

til dæmis: „Það er hérna, það kemur ekkert í staðinn“. Dagný sagði einkabílinn 

óuppbætanlegan og hann væri „versta áhaldið“ sem tekið væri af fólki  Og Einar sagði:  

„Ekkert kemur í staðinn fyrir bílinn. Ég fór daglega í laugarnar, það bætir það ekkert 

upp“. Svör viðmælenda voru öll á þennan veg, nema Esterar, hún sagðist ekki geta gert 

sér í hugarlund hvað það væri sem kæmi í stað einkabíls „... nema kannski góð heilsa“ og 

Dags, sem sagði hiklaust strætó koma í stað einkabílsins. -  Enginn viðmælenda, nema 

Björn, kvaðst hafa fengið sér  göngutúra  til heilsubótar og útiveru árin fyrir aksturslok. 

Dagur var eini viðmælandinn sem kvaðst nota strætó oft í viku, en hann tæki tillit til 

veðurs og færðar. Birna kvaðst stundum taka strætó og Atli sagðist vera nýbyrjaður að 

læra á strætó:  
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Við hjónin, eins og ég er að læra að fara í strætó upp á nýtt [hlær] og það er það 

eina sem ég nota það er.. ég fer í strætó ef það er gott veður, annars hringi ég og 

sem við börnin um að þau keyri mig.  

Anna, Dagný og  Ester kváðust eitthvað hafa tekið strætó á yngri árum, en mundu 

þó lítið eftir því. Björn sagði: „Ég get varla sagt að ég hafi komið upp í strætó.. alla mína 

ævi sko“. Sama var með Einar: „Ég hef lítið notað þá, ég hef ekkert notað þá... aldrei 

notað strætisvagna“. 

Dagný kvaðst vera mjög ánægð með akstursþjónustu Blindrafélagsins: “Þeir eru 

ótrúlega hjálplegir þessir leigubílsjórar, ég get ekki annað sagt“. Anna var ánægð með 

Akstursþjónustu eldri borgara, sem rekin er af Reykjavíkurborg:  

Þeir eru nú liðlegir með það,  þegar ég fer í hár.. og klippingu, að maður má hringja 

þegar maður er búinn. ... Hún kemur náttúrlega ekki að fullum notum. Það ruglar 

mann kannski svolítið í rýminu, að panta fyrirfram. Maður er búinn að hafa bílinn 

við dyrnar.. alveg bara í áratugi. ... Það reynist líka vel að taka akstursþjónustuna 

bara aðra leiðina og svo leigubíl heim, þá hefur maður ekki áhyggjur af tímanum. 

Birna sagðist ekki þurfa á akstursþjónustu að halda, en hún myndi hugsanlega kynna 

sér hana ef hún þyrfti þess með, sér fyndist það þó ekki sérlega spennandi kostur. Ester 

lét enga skoðun í ljós varðandi  akstursþjónustuna, en kvaðst ekki geta nýtt sér hana. 

Alti sagði ekki koma til greina að nýta akstursþjónustuna: „Hún er voðalega erfið, 

fólk kvartar undan henni.. það þarf að panta hana með löngum fyrirvara“. Einar var á 

sama máli, hann var mjög ákveðinn í að nýta ekki þá þjónustu, kvaðst ekkert hafa með 

hana að gera. Björn kvaðst vera búinn að sækja um akstursþjónustuna: „Já ég er búinn 

að fá, mér er leyfilegt að nota hana.. en það er,  það hefur ekki komið til“.  

Dagur kvaðst hafa prófað að nota akstursþjónustuna, en hafa neikvæða reynslu af 

henni  eins og fleiri sem hann þekkti, og ekki kæra sig um hana meira:  

... ég var í [staðarheiti sleppt] í félagsvist. Ég átti eftir að spila eitt spil, það voru eftir 

þrjár mínútur en bílstjórinn mátti ekki vera að því að stoppa svo lengi. Þannig að ég 

varð að rjúka strax eða borga bílinn seinna.. og ég varð að standa upp og fara. ... 

Sumir bílstjórarnir eru almennilegir sko, en svo eru misjafnir sauðir. 

Viðmælendum þótti leigubílar vera dýrt úrræði og þeir kváðust almennt ekki hafa 

nýtt það akstursúrræði á lífsleiðinni. Það kom ekki til greina hjá Ester, Atla,  Birni og  

Einari að taka leigubíla, þau kváðust ekki þurfa þess. Anna var eini viðmælandinn sem 
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nýtti sér þann ferðamáta að staðaldri eftir aksturslok. Birna kvaðst stundum taka 

leigubíla, ekki oft, og Dagur kvaðst taka leigubíl í neyð.  

Anna og Birna endurspegluðu kostnað við að taka leigubíl í rekstrarkostnaði 

einkabílsins. Birna sagði að sér fyndist voðalega dýrt að taka leigubíl: „Manni finnst það.. 

að skreppa á milli húsa og borga þrjú, fjögur þúsund fyrir. Maður hlýtur annað að hafa 

við peninginn að gera. En maður áttar sig oft ekki á því hvað maður sparar mikið á því að 

eiga ekki bíl...“.  Anna sagði:   

Sko ég verð vör við það hjá sjálfri mér og ég verð vör við það hjá öðrum öldruðum, 

að þeim finnst það algjör lúxús að borga leigubíla. ... Ef maður horfir á þetta til 

botns, þá er það kannski ekki eins mikill lúxús og manni finnst.. það er heilmikið 

fjármagn bundið við bíl og það kostar að keyra. Það kostar bensín, það kostar 

viðhald og það kostar eftirlit. 

Viðmælendur höfðu flestir blendnar tilfinningar gagnvart því að þiggja akstur frá 

aðstandendum og allir veigruðu sér við að biðja um akstur nema brýna nauðsyn bæri til. 

Dagur á ekki nána aðstandendur, en kvaðst krefjast þess að fá að borga kaffi fyrir 

kunningja sinn þegar hann fengi far með honum í félagsstarfið, því hann fengi ekki að 

borga í bensíni.  Atli sagði sposkur: „Það er best að nota börnin sín. Það er sko [verður 

hugsi] ég náttúrlega aðlaga mig að þeirra þörfum, barnanna. Ég veit nokkurn veginn.. 

sko þau eru öll vinnandi. Það eru sérstaklega tvær sem eru alltaf tilbúnar“.  

Einar kvaðst ekkert hafa þurft að fara mikið eftir að hann hætti að keyra:  

Ég hef bara ekkert þurft að biðja um láta keyra mig. ... Ég hef ekki þurft að fara 

mikið til læknis eða því um líkt. Dæturnar eru alltaf reiðubúnar ef ég þarf á því að 

halda. Þær sjá um innkaup fyrir mig  og eru óskaplega hjálplegar við mig. 

Aðrir viðmælendur sögðu börnin sín öll vera útivinnandi og hafa að auki nóg að gera 

með sínar fjölskyldur. Anna kvaðst reyna að hafa það í algjöru lágmarki að biðja 

fjölskyldu sína um akstur:   

Það eru allir í kringum mig svo uppteknir á þeim tíma sem ég, sem hentar mér best. 

Það eru allir að vinna alla daga. Unga fólkið er með lítil börn, eldra fólkið er með 

barnabörn og kannski að sinna sínum hugðarefnum líka. ... Ég hef það góð auraráð, 

ég myndi ekki hafa smekk fyrir að biðja mikið um aðstoð. 
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Birna sagði: „Það er svolítið öðruvísi sko, öðruvísi samskiptaformið. Það er nú bara 

einhvern veginn lífið hjá fólki, það er svo mikið að gera hjá öllum... manni finnst 

voðalega erfitt að vera að biðja um að keyra sig mikið“. 

Dagný sagðist hvorki hringja í vini né ættingja og biðja þá um að keyra sig: „Nei það 

geri ég ekki. Það eru allir að vinna allan daginn og hafa nóg með sig. Ég er ekki að 

argaþrasast í uppteknu fólki“.  

Ester sagði marga segja við sig:  

... hringdu í mig ef þú ert í vandræðum með eitthvað og svona. Ég geri það stundum 

en reyni að misnota það ekki. Ég er svo óvön að vera upp á aðra komin. Svo reyni ég 

að troða inn á það aur einstaka sinnum, það fárast alveg yfir því, og ég segi [hlær] 

„þetta er bara burðargjald“. ... Ég hef verið meira fyrir það, og unnið við það, að 

hjálpa öðrum heldur en að láta aðra hjálpa mér.  

Björn var sama sinnis:  

Það, það er svolítið erfitt, ég hef alltaf verið sjálfum mér nógur, alla ævi. ... Það er 

þreytandi að þurfa að biðja um hjálp. Og það er ennþá meira þreytandi, ég veit það, 

það er ennþá meira þreytandi fyrir þá sem verða fyrir því að þurfa að hjálpa manni.. 

þegar maður er ekki lengur fær.. fær lengur að keyra eitt og annað. 

6.5.5 Samantekt 

Allir viðmælendur, nema Dagur, sögðu sér hafa farið aftur heilsufarslega séð eftir 

aksturslok og höfðu dregið úr athafnasemi utan heimilis. Þeir viðmælendur, fyrir utan 

Önnu, sem höfðu látið af akstri eingöngu vegna heilsutengdra vandamála, kváðu þau 

hafa versnað til muna eftir aksturslokin, eins og sjón eða hreyfigeta. Anna kvaðst hafa 

getað haldið hreyfigetu sinni nokkuð við með vikulegri endurhæfingu hjá sjúkraþjálfara 

og með því að ganga reglulega út í búð  með göngugrind til að versla.  

Þrír viðmælenda voru háðir öðrum um að komast ferða sinna utan heimilis, þau 

Dagný, Ester og Einar. Dagný kvaðst fara mjög sjaldan út og vera meira og minna heima, 

en hún  færi í stutta göngutúra tvisvar í viku og hálfsmánaðarlega í kirkjulegt félagsstarf. 

Ester og Einar kváðust ekkert fara út fyrir heimilið sökum færniskerðingar sinnar, nema 

Ester sagðist „reyna að haltra“ í banka (sem er í nágrenni við heimili hennar) um 

mánaðamót. Ester upplifir mikla verki með færniskerðingu sinni. Anna og Björn, sem 

voru mjög félagslega virk fyrir aksturslok, virtust leggja sig fram um að halda þeirri 

virkni. Anna nýtti sér margvísleg ferðaúrræði og var eini viðmælandinn sem sótti 
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sérstakt dagdvalarúrræði fyrir aldraða. Það var Birni mikið hagræði að búa í íbúðakjarna 

fyrir aldraða og eiga innangengt í félagsmiðstöð sem þar rekin. Hann kvaðst hins vegar 

sækja mikið sjaldnar aðrar félagsmiðstöðvar en áður.  Birnu var í mun að halda einkum í 

tvennt, það var að sækja tónleika og hitta vinkonu sína. Hún kvaðst oft ekki nenna að 

standa í því að fara út, þó hana langaði til þess. Flutningur í þjónustuíbúðir aldraðra 

virtist hafa haft félagslega hvetjandi áhrif á Atla, sem kvaðst aldrei hafa sótt félagsstarf 

sérstaklega, en sagðist nú fara  stundum að spila við fólkið þar.   

Atli, Birna og Dagur kváðust sjálfbjarga með athafnir daglegs lífs,  Atli kvaðst þó leita 

til barna sinna um akstur einkum varðandi stórinnkaup. Það virtist létta þeim 

viðmælendum daglegt líf til muna sem gátu gengið í nærliggjandi verslanir. Það var að 

vonum undir færni og hreyfigetu viðmælenda komið hversu háðir þeir voru formlegri og 

óformlegri aðstoð. Aðstandendur sáu til dæmis alveg um innkaup fyrir Dagný, Ester og 

Einar. Viðmælendur kváðust veigra sér við að biðja aðstandendur um akstur nema brýna 

nauðsyn bæri til. Þeim fannst flestum það erfið upplifun að vera upp á aðra komnir. 

Nokkurrar neikvæðni gætti í garð Akstursþjónustu eldri borgara, eins og varðandi 

ósveigjanleika og að þurfa að panta hana með fyrirvara. Anna sem nýtti sér þá þjónustu 

að staðaldri kvaðst vera ánægð með hana. Hún virtist tengja akstursþjónustuna við 

uppfyllingu markmiða sinna og þarfa frekar en að einblína á neikvæðar hliðar hennar, 

svo sem eins og það að þurfa að panta hana fram í tímann. Öllum viðmælendum þótti 

leigubílar dýrir og flestir neituðu sér um slíkt ferðaúrræði. Þeir þrír viðmælendur, sem 

voru hvað best staddir varðandi hreyfigetu, gátu nýtt sér strætó, einkum við góð 

veðurskilyrði. Einn þeirra var nýfarinn að tileinka sér þann ferðamáta. 

6.6 Líðan og viðhorf til núverandi aðstæðna 

Meðan á viðtölum stóð varð rannsakandi var við margvíslegar tilfinningar og upplifanir 

viðmælenda. Þeir fóru í huganum ýmist fram eða til baka í tíma. Litu yfir akstursferil sinn 

í heild, hugsuðu um tímann fyrir aksturslok, tíma akstursloka og tímann eftir aksturslok. 

Með þetta í huga bað rannsakandi viðmælendur undir lok viðtala um að íhuga líðan sína 

og aðstæður á þeim tímapunkti. Spurningin var á þessa leið; hvernig finnst þér líðan þín 

og aðstæður vera núna - hvernig hefur þér til dæmis tekist að aðlagast því að keyra 

ekki?  Hér á eftir verða eingöngu birt svör viðmælenda. 
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Anna: Það eru auðvitað vissir möguleikar þó maður keyri ekki. Það er auðvitað viss 

tími sem tekur að.. sem maður þarf að veita sjálfum sér, þetta er aðlögunartími. ... 

Það kemur fyrir að ég finni til einmanakenndar ef mér líður ekki vel og get ekki gert 

eitthvað. Ég er hérna dálítið hjálparvana, en ég held ég upplifi mig ekki sem 

ósjálfstæða. Ég þykist hafa skoðanir á öllu. ... Þetta hefur tekist blessunarlega vel. ... 

Það er ómetanlegt að eiga góða fjölskyldu.. það kemur ekkert í staðinn fyrir það. 

Það er auðvitað alveg rosalegur lúxús.. sonur minn lítur til mín á hverjum degi. ... Ef 

ég hefði ekki konurnar í spilaklúbbnum, þessa gömlu vini sem ég hitti og systur 

mínar.. þá, þá myndi ég þurfa að fá mér félagsskap. 

Birna: Lífsmynstrið breytist hjá manni, það verður öðruvísi. Það tekur tíma að 

venjast bílleysinu. En maður verður að vera duglegur að láta það ekki hindra sig. 

Það tekur.. maður verður að gefa sér tíma til að læra á strætó. ... Ég fæ að hafa 

kött.. það vita allir af honum. Mér hefur fundist ósköp gott að hafa kisu, hún veitir 

mér félagsskap. ... Það sko munar miklu þegar maður er vanur að búa einn, þá 

verður maður ekki einmana á sama hátt og aðrir. Ég er voðalega, voðalega sjálfri 

mér nóg. ... Svo er voðalega góð þjónustan hér [í íbúðakjarnanum sem hún býr] 

fyrir þá sem á því þurfa að halda, það hefur mér sýnst. 

Dagný: Ég fer voða lítið, ekki  neitt. ... Þetta eru mikil viðbrigði [þögn] og kannski 

svolítil innilokun, en ég hef ekkert liðið fyrir það, ekkert svoleiðis. Ég veit þetta er 

bara sem fylgir því að vera til, mér finnst það. Þetta er bara eðlilegt framhald af 

lífinu. ... Sko ég er vön að vera ein, hef alla tíð verið ein og útaf fyrir mig. Ætli ég sé 

ekki bara einfari [þögn] að einhverju leyti, þó mér finnist sko gaman að vera innan 

um fólk og hlæja með fólki og vinkonum mínum. Já ég held ég sé bara einfari að 

mörgu leyti. ... Mér finnst þetta bara ekkert erfitt. Mér finnst þetta bara eins og það 

var þegar ég hætti að vinna. Ég hef ekki yfir neinu að kvarta.  

Ester: Ég átti góðar vinkonur sko, þær komu oft til mín. Þær eru nokkrar farnar, 

mágkona mín ein sem kom oft eftir að bróðir minn dó, hún er farin líka. Margir eldri 

borgarar eiga stórar fjölskyldur sem koma til þeirra og fylgjast með þeim. Það er allt 

örðuvísi þegar maður hefur börnin sín svona langt í burtu. ... Ég var til dæmis.. í gær 

var agalega mikil leiðindi í mér allan daginn. Mér fannst dagurinn svo hrikalega 

langur, en ég er betri í dag. Það getur verið af því að ég svaf vel í nótt, ég sef 

misjafnlega vel. Ég reyni nú að láta mér líða sæmilega, það þýðir ekkert annað 

[verður alvarleg á svip], en ég er orðin leið á þessu. Ég segi nú stundum bæði í 

gamni og alvöru, að ég vildi gjarnan sofna og vakna upp steindauð að morgni [hlær]. 

Atli: Ég held að þetta geti verið erfitt fyrir sumt fólk. Eins og ég sagði, ég get ekki 

farið allt sem ég vildi fara. En það er bara að sætta sig við hlutina. ... Ég er sjálfum 

mér nógur og það skiptir heilmiklu máli.. og það hef ég lært í gegnum tíðina. Ég hef 

alltaf verið svona frekar sjálfstæður í því að vera [löng þögn]. Ég fikta aðeins við 

tölvu og svo kalla ég á strákinn til að kippa hlutunum í lag þegar allt fer í strand 

[hlær]. Ég á stóra fjölskyldu og ég finn það oft að við getum verið fjandi 

samheldin. ... Það er bara þetta já.. að laga sig að hlutunum og finna sátt, vera 

svona sáttur. 

Björn: Mér líður bara vel, ég er að sætta mig við þetta sko. Ég finn mér alltaf 

eitthvað til þess að drepa tímann. Það verður að hafa eitthvað, það er ég ansi 

hræddur um að maður verði sjálfum sér ónógur á allan hátt ef, ef maður hefur ekki 
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eitthvað til að hverfa að hvern einasta dag. ... Það hjálpar geysimikið að búa í svona 

þjónustuíbúð þar sem er félagsstarfsemi og annað fólk. ... Þeir sem búa bara aleinir, 

það hlýtur að vera þreytandi líf. 

Dagur: Ha, ja ég hugsa til konunnar minnar á hverjum degi.. [Dagur dregur seiminn 

og virkar feiminn við að tjá sig um eigin líðan og hag]. ... Ég á mikið af spólum og 

diskum.. hlusta á tónlist. Ég les líka. ... Ég uni mér ágætlega. Finn ekki fyrir neinu 

svona vanlíðan. Ég er heppinn, þarf ekki að taka lyf eða neitt svoleiðis eins og margt 

fullorðið fólk. ... Sko það væri bara vitleysa að hætta að lifa lífinu, slíkt er vitleysa. 

Fólk á bara að fara út að dansa og ferðast. 

Einar: Mér finnst það eiginlega bara sjálfsagt að keyra ekki. Það var, það fór verst 

með mig að leggja bílnum, það var að missa af sundinu. ...  Það er ástæðulaust að 

bera sig illa. Maður skilur það ef fóturinn bilar þá fer hreyfingin. ... Mér líður aldrei 

illa, mér leiðist aldrei þó ég sé einn, aldrei [segir þetta með áherslu]. Ég er líka 

heimakær, mér líður bara vel. ... Ég er afskaplega heppinn með fjölskyldu.. börnin 

mín. Þetta er reglusamt fólk og duglegt að vinna. ... Ég fylgist með fréttum, fréttum 

í sjónvarpi og útvarpi og mér finnst alveg rosalega gott að hafa sjónvarpið núna. 

Það gera leikirnir, fótbolta- og handboltaleikirnir og þetta. Það er ómetanlegt að 

geta horft á beina útsendingu. Þetta er það sem styttir manni óskaplega stundir. 

6.6.1 Samantekt 

Allir viðmælendur vilja greinilega bera sig vel og reyna að gera gott úr sínum aðstæðum. 

Þeir virðast vera staddir í ákveðnu úrvinnslu- og sáttaferli eftir aksturslok. Tíminn sem 

liðinn er frá aksturslokum viðmælenda virðist hafa sitt að segja. Þess ber að gæta að 

aksturslok viðmælenda bar misjafnlega að. Meirihluti viðmælenda þurfti að kljást við 

færniskerðingu samfara aksturslokum sínum. Lífið  eftir aksturslok  markast  af minni 

hreyfigetu sökum færniskerðingar. Almenn öldrunaráhrif hafa einnig áhrif. Viðmælendur 

búa við mismunandi aðstæður og tengslanet þeirra eru mjög mismunandi. Sex 

viðmælenda búa einir, sumir lifa við mikla einveru og eru mestmegnis heimavið.  

Viðmælendur hafa mismunandi hugðarefni og viðhorf og aðlaga sig á misjafnan hátt 

að aðstæðum sínum. Sumir eru félagslyndir og leitast við að vera félagslega virkir og 

sumir segjast vera sjálfum sér nógir eða heimakærir.  Það virðist skipta miklu máli fyrir 

líðan viðmælenda að geta haft eitthvað  til að hverfa að, hvort sem það er áhugamál eða 

félagsskapur og jafnframt að eiga góða að. 
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7 Umræða 

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningum svarað og verða meginniðurstöður 

rannsóknarinnar ræddar með hliðsjón af fræðilegri umfjöllun. Markmið rannsóknarinnar 

var að kanna viðhorf þátttakenda til einkaaksturs og akstursloka, hvernig aksturslok 

þeirra bar að garði, upplifun og reynslu af aksturslokunum og að síðustu hvað hafi tekið 

við eftir að akstri einkabílsins lauk. Lagt var upp með að rannsóknin svaraði eftirfarandi 

spurningum: 

 Hver eru viðhorf aldraðra til einkaaksturs og akstursloka?  

 Hvers vegna hætta aldraðir að keyra? 

 Líf og líðan aldraðra að loknum akstri? 

Hverri rannsóknarspurnigu verður svarað í sérstökum kafla. En áður en  lengra er haldið 

og rannsóknarspurningum svarað verður fjallað um þátttakendur rannsóknarinnar í ljósi 

kynjamunar, þar sem umræða um kynjamun aldraðra ökumanna er allfyrirferðamikil 

innan aksturslokafræðanna.  

7.1 Kynjamunur varðandi aksturshegðun og aksturslok 

 Eins og kom skýrlega fram í hinni fræðilegu umfjöllun hafa rannsóknir innan 

aksturslokafræðanna bent til þess að aksturssaga  kvenna sé ólík aksturssögu  karla og 

að sjálfsmynd þeirra varðandi einkabílinn tengist gagnsemi og því að sinna hlutverkum. 

Karlar aftur á móti tengi einkabílinn  við karlmennskuímynd sína,  félagslega stöðu og 

áhugamál og keyri frekar sér til ánægju en konur (Davidson, 2008; Siren og Hakamies-

Blomqvist, 2005). Rannsóknir hafa einnig gefið vísbendingar um að aldraðar konur keyri 

almennt minna en karlkyns jafnaldrar þeirra og séu óöruggari undir stýri en þeir, en 

jafnframt varkárari og hafi meiri innsýn í aksturshæfni sína. Í samræmi við það  hafa 

rannsóknir sýnt að konur eru almennt viljugri til að skilyrðisbinda akstur sinn en karlar. 

Ennfremur að þær séu líklegri til að vera yngri og við betri heilsu en karlar þegar þær 

láta af akstri og tilgreini oft fleiri og ekki eins knýjandi ástæður fyrir aksturslokum sínum 

og þeir (Meng og Siren, 2015; Siren o.fl., 2004; Whelan o.fl., 2006).  
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Svo vikið sé að þessari rannsókn var Atli eini karlkynsviðmælandinn sem kvaðst hafa 

tekið bílpróf af eintómri bíladellu, þá 18 ára, en kvaðst jafnframt strax hafa orðið 

bílstjóri fjölskyldu sinnar, foreldra og systkina. Að öðru leyti var ekkert sem kom fram í 

frásögnum eða svörum karlanna sem benti til þess að bíllinn hafi verið þeim annað og 

meira en tæki til að komast ferða sinna. Enginn þeirra sagði til dæmis bíllinn „minn“ né 

talaði um bílategundir eða slíkt. Björn sagði það hafa komið til af nauðsyn að hann tók 

bílpróf, því það hafi vantað bílstjóra við byggingarvinnu. Hann var eini viðmælandinn 

sem hafði haft akstur að atvinnu. Var frásögn hans af því þegar bíllinn leysti hestinn af 

hólmi við póstburð einkar áhugaverð. Dagur og Einar nefndu enga sérstaka ástæðu fyrir 

því að þeir tóku bílpróf, nema að þeir voru farnir að vinna og fannst þá gott að geta ekið.  

Allir karlarnir notuðu bílana til að komast til og frá vinnu og svo jafnframt til að 

keyra fjölskyldur sínar og fyrir heimilið það sem þurfti, þar sem konur þeirra keyrðu ekki. 

Það kom fram hjá Einari að hann hafi keyrt heilmikið með fjölskyldu sína um landið á 

sumrin og Dagur kvaðst hafa verið tengdamóður sinni innan handar með akstur.  

Það kemur fram í niðurstöðum að hlutverk kvennanna var að sinna akstri fyrir 

heimilið og börnin og jafnframt að aka til og frá vinnu, þegar þar að kom. Anna rifjaði 

upp þann tíma er hún var bílstjóri fyrir ættingja þeirra hjóna sem komu utan að landi. 

Ester keyrði reglulega frá Suðurnesjum til Reykjavíkur til að aðstoða föður sinn, sem var 

ekkill og yngri systkini sín. 

Samkvæmt niðurstöðum má túlka það svo, að einkabíllinn hafi í öllum tilvikum fyrst 

og fremst verið viðmælendum sem „heimilistæki“, eins og Dagný kallaði bílinn á einum 

stað í viðtalinu. Þeir notuðu bílinn til gagnsemi í þágu heimilisins, eigin þágu og annarra, 

jafnframt til afþreyingar og félagslegrar þátttöku.   

Allir viðmælendurnir höfðu dregið úr akstri á efri árum, sem er algengasti undanfari 

akstursloka. Virtist það hafa komið af sjáflu sér samfara starfslokum og minni umsvifum, 

án þess að viðmælendur hafi tekið um það sérstaka ákvörðun. Anna og Ester voru einu 

viðmælendurnir sem kváðust hafa forðast að aka við ákveðin skilyrði. Það getur komið 

heim og saman við það að konur séu almennt viljugri til að skilyrðisbinda akstur sinn en 

karlar. Það átti ekki við um Birnu og Dagnýju, þær könnuðust ekki frekar en karlarnir við 

að hafa bundið akstur sinn við ákveðin skilyrði. Miðað við svör kvennanna virtust þær 

hafa haft ágætt innsæi í eigin ökuhæfni, þær nefndu aldrei þann möguleika að þær 
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hefðu getað keyrt lengur. Þetta er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna um 

aksturshegðun aldraðra ökumanna (Meng og Siren, 2015; Ragland o.fl., 2004). 

Þrjár kvennanna voru fráskildar og höfðu búið einar í 40 - 50 ár og Anna  var ekkja til 

35 ára. Dagný orðaði það svo: „Þegar maður býr einn, þá treystir maður bara á sjálfan 

sig og bílinn“. Konurnar urðu strax eða fljótlega virkir bílstjórar eftir bílpróf, eins og 

karlarnir og kváðust hafa keyrt mjög mikið um ævina, einkum þó þrjár þeirra. Allar létu 

þær af akstri af knýjandi þörf vegna heilsutaps eða færniskerðingar.  Atli og Dagur létu 

af akstri án þess að heilsuleysi hafi knúið þar á um. Þó kom fram að Atli hafði farið í 

hnéskiptaaðgerð, en hann tengdi það ekki við aksturslok sín. Það vakti raunar athygli 

rannsakanda, að hann sagði börnin sín hafa verið fegin þegar hann hætti að keyra. Björn 

og Einar, hættu að keyra vegna mikillar færniskerðingar og höfðu  báðir  orð á að betra 

hefði verið að hætta en að valda skaða í umferðinni.  

Rannsakandi hefur ekki sterk rök út frá niðurstöðum til að álykta almennt um innsæi 

karlanna varðandi eigin ökuhæfni, nema Einars, hann gerði sér grein fyrir því að hann 

hafi verið óöruggur undir stýri. Þeir komu allir inn á það að þeir hefðu getað haldið 

áfram að keyra. Dagur sker sig úr hópi viðmælenda og ætla má að hann hafi verið vel 

ökufær þegar hann seldi bílinn, þar sem hann hafði ágæta hreyfigetu. Björn sló því fram 

að  hann vissi að hann gæti „keyrt ennþá alveg fullum fetum“. Miðað við fyrri svör hans 

um að hann gæti ekki verið ábyrgur bílstjóri vegna sjóndepru, þá virðist þetta hafa verið 

sagt meira af tilfinningasemi en innsæisskorti. Hins vegar má segja að Björn  hafi  tilheyrt 

þeim hópi aldraðra ökumanna sem keyrir alveg í lengstu lög. 

Miðað við ofangreint dregur rannsakandi þá ályktun að kynjamunur setji ekki svip 

sinn á heildarniðurstöður rannsóknarinnar. Rannsóknir hafa leitt í ljós að kynjamunur 

varðandi aksturshegðun og aksturslok sé að miklu leyti tengdur fyrri aksturssögu og 

lífsstíl (Bauer o.fl., 2003; Hakamies-Blomqvist og Siren, 2003). Þær konur sem tóku þátt í 

þessari rannsókn höfðu allar langa og farsæla akstursreynslu að baki. Akstur var þeim 

mikilvægur, bæði til gagns og gleði, þær höfðu að líkindum tileiknað sér karllægar 

akstursvenjur (men-like driving habits), eins og Hakamies-Blomqvist og Siren (2003) orða 

það, og voru fastheldnar á ökuskírteinið sitt fram á efri ár svipað og karlarnir, raunar 

fastheldnari en tveir karlanna, en eins og áður sagði hættu þær að keyra af mikilli 

nauðsyn. Upplifun af aksturslokum virtist heldur ekki vera kynbundin. Segja má að 
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straumhvörf hafi orðið í lífi kvennanna jafnt sem karlanna. Tveir karlanna bjuggu með 

maka sem talið er að geti verið styðjandi þáttur þegar fólk gengur í gegnum 

aksturslokaferli (Marottoli o.fl., 1997).   

Rannsakandi veltir því fyrir sér, hvort verið geti að sá hópur karlmanna sem tengir 

bílinn sinn við karlmennskuímynd sína, hefur hann að áhugmáli og elskar hann umfram 

allt (Davidson, 2008), sé álíka lítill og einsleitur og sá áhættuhópur aldraðra ökumanna 

sem ekur í umferðinni án þess að átta sig á vanhæfni sinni til aksturs (Anstey o.fl., 2006; 

Baldock o.fl., 2006). 

7.2 Hver eru viðhorf aldraðra til einkaaksturs og akstursloka?  

Niðurstöður sýndu einkabíllinn hafði verið hluti af lífsstíl viðmælenda, þeir fóru flestra 

sinna ferða á honum og þeir gengdu mikilvægum hlutverkum sem ökumenn. Þó svo að 

viðmælendur hefðu dregið úr akstri á efri árum var bílinn þeim ekki síður mikilvægur til 

öflunar viðurværis, athafna utan heimilis og félagslegrar þátttöku. Einkabíllinn veitti 

viðmælendum tilfinningu fyrir sjálfstæði og því að hafa stjórn á aðstæðum sínum og 

flestir viðmælenda töldu að ekkert gæti fyllilega komið í staðinn fyrir bílinn. Kemur þetta 

heim og saman við aðrar rannsóknir (Davey, 2007; Eisenhandler, 1990; Shope, 2003).  

Viðmælendur kváðust aldrei hafa fundið fyrir neikvæðum viðhorfum í sinn garð, 

sem aldraðra ökumanna og almennt ekki orðið varir við slík viðhorf til aldraðra 

ökumanna út í samfélaginu. Né heldur vildu viðmælendur gera greinarmun á ökufærni 

karla og kvenna. Athyglisvert var hve karlarnir voru jákvæðir í garð kvenbílstjóra.  

Viðmælendur voru allir á því að það færi fyrst og fremst eftir færni og heilsufari fólks  

hvenær tímabært væri að leggja bílnum. Þeir töldu að best væri að hætta tímanlega að 

aka, áður en heilsu og færni hrakaði til muna. Tveir viðmælenda sögðu að eftir áttrætt 

væri kominn tími á fólk að huga sérstaklega að ökuhæfni sinni. Svipað og kom fram í 

rannsókn Adler og Rottunda (2006) þekktu nokkrir viðmælenda til varasamra aldraðra 

ökumanna sem streitast við að keyra þrátt fyrir skerta ökuhæfni. Einn viðmælenda benti 

á að fólk ætti kannski ekki svo gott með átta sig sjálft á ökuhæfni sinni.  

Ennfremur kom í ljós, eins og í rannsókn Adler og Rottunda (2006), að umræða um 

aksturslok virðist vera viðkvæm meðal aldraðra. Samkvæmt því sem þessar niðurstöður 

sýna virðist sú umræða almennt ekki eiga sér stað í hópi aldraðra. Viðmælendur virtust 
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einnig hafa verið tregir til að ræða aksturslok sín við sína nánustu. Þær ræddu ekki við 

neinn um líðan sína eða umskiptin sem höfðu orðið í lífi þeirra eftir aksturslokin. Einn 

viðmælandi sagði til dæmis: „Ætli fólk geti nú ekki hætt að keyra án þess að þurfa að 

tala um það“.  

Adler og Rottunda (2006) og fleiri fræðimenn (Curl o.fl., 2014; Shope, 2003) benda á 

að það þurfi að opna fyrir umræðu um aksturslok aldraðra og leggja fram þá tillögu að 

tengja megi hana við þá umræðu sem á sér stað og er viðtekin í samfélaginu varðandi 

starfslok og undirbúning fyrir þau. Fleiri fræðim 

Í samræmi við það sem aðrar rannsóknir hafa leitt í ljós höfðu viðmælendur ekki 

undirbúið aksturslok sín eða gert áætlanir um breyttan ferðamáta (Adler og Rottunda, 

2006; Liddle o.fl., 2008; Kostyniuk og Shope, 2003), nema einn viðmælandi, en hann 

skar sig úr hópi viðmælenda. Einn viðmælenda kvaðst reyndar hafa verið farinn að 

hugleiða aksturslok sín. Hann hafði bundið akstur sinn við ákveðin skilyrði áður en hann 

hætti að keyra, en sagði engu að síður að það væri ekki hægt að undirbúa sig fyrir þau 

viðbrigði sem aksturslok væru.  

Upplifun viðmælenda af aksturslokum sínum var mjög undir því komin hvernig þau 

bar að garði.  Rannsóknir hafa sýnt fram á að mikilvægt er fyrir líðan aldraða ökumanna 

að geta haft stjórn á eigin aksturslokum. Jafnvel þó svo að þeir hafi ekki upplifað sig hafa 

haft stjórn á aksturslokum sínum í upphafi, heldur óviljugir hlýtt tilmælum annarra, þá 

aðlaga þeir sig smám saman þeirri sýn að þeir hafi tekið ákvörðunina upp á eigin spýtur. 

Samkvæmt Liddle og félögum (2008) er þetta leið fólks til að ná sátt við aksturslok sín og 

aðstæður. Einn viðmælendanna virtist vera í þessu uppgjörsferli, en rétt ár var liðið frá 

aksturslokum hans. Tæp tvö til þrjú ár voru liðin frá akstuslokum hinna viðmælendanna. 

7.3 Hvers vegna hætta aldraðir að keyra? 

Í samræmi við það sem rannsóknir hafa leitt í ljós (Adler og Rottunda, 2006; Liddle 

o.fl., 2004) hættu flestir viðmælendur í rannsókninni að keyra vegna heilsutaps og 

færniskerðingar. Tveir viðmælenda áttu í örðugleikum með sjón, sem er algengasta 

ástæðan fyrir aksturslokum aldraðra (Dickerson, 2007). Annar þeirra hafði tapað  

endanlega sjón á öðru auganu í aðgerð og missti þar með ökuleyfið. Hinn hlýddi 

ráðleggingum nánustu aðstandenda sinna og endurnýjaði því ekki ökuskírteinið sitt, 

heldur lét það renna út. Einn viðmælandi hafði fengið blóðtappa í fót sem ekki gekk 
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fullkomlega til baka og gat aldrei keyrt eftir það. Annar hafði dottið í hálku og við það 

skemmdist taug í fæti varanlega, hann keyrði svolítið eftir að hann kom heim af spítala, 

en ákvað að hætta að aka þar sem hann fann að hann var ekki öruggur að keyra. Þá var 

viðmælandi sem hafði átt við jafnvægisleysi að stríða og dettni og ákvað að fara að ráði 

læknis og leggja bílnum. Að síðustu hafði einn viðmælandi átt við langvarandi 

heilsuvanda að stríða, einkum vegna bílslyss sem hann lenti í á ungfullorðinsárum, sem 

ágerðist á efri árum og leiddi til mikillar færniskerðingar. Þessi viðmælandi hafði 

eingöngu keyrt það nauðsynlegasta í um tvö ár fyrir starfslok og að síðustu var bíllinn 

farinn að standa mikið óhreyfður. Fannst honum þá eins gott að selja hann.  

Tveir viðmælenda höfðu frumkvæði að sínum aksturslokum, að því leyti að 

heilsuleysi knúði ekki þar á um. Annar hafði alltaf hugsað sér að hætta að keyra 

tímanlega og hafði  annað slagið varpað því fram við fjölskyldu sína og notaði tækifærið 

þegar hann flutti í leigu-þjónustubúð fyrir aldraða. Rannsóknir hafa einmitt sýnt að 

aldrað fólk nýtir sér oft þau tímamót að leggja bílnum er það flytur (Liddle o.fl., 2004;  

Persson, 1993). Hinn viðmælandinn var með ágæta færni. Honum fannst dýrt að reka bíl 

og ákvað að selja hann og geta frekar farið í hóp með öldruðum í sólarlandaferðir. 

Rannsóknir, sem ekki beinast sérstaklega að fólki í góðri félags- og efnahagslegri stöðu 

(sbr. Persson, 1993), sýna að það er alltaf ákveðinn hópur aldraðra sem nefnir 

fjárhagsástæður eða rekstrakostnað bíls sem meginástæðu akstursloka sinna. Það kom 

skýrt fram í hinni fræðilegu umfjöllun. Þrír viðmælenda tiltóku þennan þátt, en ekki sem 

helstu ástæðu akstursloka sinna. Þeim fannst það frekar vera jákvæður fylgifiskur 

aksturslokanna að losna við  kostnaðarhliðina á því að reka bíl. 

Ef flokkun Adler og Rotunda (2006), sem fjallað var um í fræðilega hlutanum, er 

höfð til viðmiðunar, þá höfðu tveir síðastnefndu viðmælendurnir fyrirvara á 

aksturslokum sínum (proactives), fjórir viðmælendanna voru má segja tregir í fyrstu til 

að hætta að keyra og höfðu ekki haft neinar áætlanir um það, en höfðu raunhæfa sýn á 

akstursgetu sína og fóru í gegnum ákveðið uppgjafarferli vegna heilsubrests (reluctant 

accepters). Einn af þessum fjórum viðmælendum, sem var hvað tregastur að hætta að 

keyra, mætti jafnvel staðsetja mitt á milli þess að hafa verið tregur og að hafa streist 

gegn aksturslokum sínum (resister).  Tveir viðmælendanna falla ekki að þessari flokkun.  

Þeir urðu fyrirvaralaust að láta af akstri og þá má spegla í rannsókn Lister (1999), sem 

einnig var fjallað um í fræðilega hlutanum. Álykta má út frá niðurstöðum að þeir hafi 

upplifað álíka tilfinningar og reynslu og viðmælendur í þeirri rannsókn.  
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7.4 Líf og líðan að loknum akstri 

Þekkt er að þeir þættir sem stuðla að aksturslokum aldraðra hafa áhrif á líf og líðan 

þeirra eftir aksturslok (Marottoli o.fl., 2000). Í samræmi við það sem aðrar rannsóknir 

hafa leitt í ljós upplifðu viðmælendur flestir hverjir skerðingu á frelsi sínu við aksturslok 

og urðu meira upp á aðra komnir (Liddle o. fl., 2008; Lister, 1999). Viðmælendur áttu 

langan akstursferil að baka og við aksturslokin varð ákveðið rof á samfellu í lífi þeirra. 

Þeir stóðu frammi fyrir samgöngumissi og áttu erfiðara með að sinna hlutverkum sínum 

og athöfnum utan heimilis og almennt hafði dregið úr samþættingu þeirra inn í 

samfélagið. Almennri líkamlegri heilsu og hreyfifærni virtist jafnframt hafa hrakað hjá 

mörgum viðmælendum eftir aksturslok (sbr. Edwards o.fl., 2009). Það kom í ljós, eins og 

aðrar rannsóknir hafa sýnt (Glasgow og Blakely, 2000; Liddle og McKenna, 2003; 

McCarthy, 2009), að allflestir viðmælenda sem hættu að keyra af heilsufarslegum 

ástæðum áttu í erfiðleikum bæði með að nýta sér almenningssamgöngur og að fara 

leiðar sinnar fótgangandi.  Rannsóknir hafa bent til þess að heilsufar aldraðra hafi meira 

að gera með félagslega þátttöku og athafnir utan heimilis eftir aksturslok, en akstursokin 

sem slík (Curl o.fl., 2014; Fonda o.fl., 2001). 

  Samkvæmt virkni- og samfellukenningum byggist farsæl öldrun á því að aldraðir 

geti sem lengst haldið í þann lífsstíl sem einkenndi líf þeirra fyrr á árum (Atchley, 1989; 

Bond o.fl., 2001). Aðstæður og geta fólks til bæta upp aksturslok sín og að viðhalda 

samfellu hefur því mikið með farsæld og lífsgæði á efri árum að gera. Í samræmi við 

aðrar rannsóknir (Curl o.fl., 2014; Mezuk og Rebok, 2008) gefa niðurstöður vísbendingar 

um að efnahagur hafi áhrif á tækifæri aldraðra til að  viðhalda sjálfstæði sínu og 

þátttöku utan heimilis, en jafnframt  geta og áhugi til að nýta sér mismunandi 

ferðaúrræði. Þá virðist búseta í íbúðakjarna fyrir aldraða létta fólki lífið hvað varðar 

öryggistilfinningu, að það sé ákveðin þjónusta og nálægð jafnaldra til staðar, og er einnig 

til þess fallin að greiða fyrir þátttöku í félagsstarfi.  

Aksturslok má skoða út frá innri samfellu eða innra ástandi fólks, það er að 

skapgerð, reynsla og hugðarefni fólks geti vegið upp á móti breytingum í ytri samfellu, 

svo sem breytingum í umhverfi, breytingum á heislufari eða tengslaneti (Atchley, 1989). 

Niðurstöður sýndu að viðmælendur höfðu lagt mismiklar áherslur á félagslega þátttöku 
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um ævina.  Þeir sem höfðu verið hvað félagslega virkastir lögðu sig fram um að viðhalda 

því. Aðrir kváðust ýmist vera vanir að vera einir, sjálfum sér nógir eða heimakærir.  

Eins og kom fram í hinni fræðilegu umfjöllun öðlast heimili fólks meira vægi á efri 

árum og getur stundum orðið staður einmanaleika og einangrunar. Einnig kom fram að 

einstaklingar geti verið sáttir við stöðu sína og liðið vel þrátt fyrir einangrun. Er það 

komið undir persónuleikagerð eða hæfni einstaklinga, eða hinni innri samfellu, hvernig 

þeir aðlagast breyttum aðstæðum efri áranna (Sixsmith og Sixsmith, 2008). 

Þrír viðmælenda, tvær konur og einn karl, gátu ekki farið út fyrir heimilið án 

aðstoðar og fóru því lítið. Karlinn sagði að ástæðulaust væri að bera sig illa og að sér 

leiddist aldrei. Önnur konan kvaðst búa kannski við svolitla innilokun, en ekkert hafa 

liðið fyrir það, „ekkert svoleiðis“. Hin konan, sem býr má segja við erfiðar aðstæður og 

þjáist af verkjum alla daga, kvaðst hafa einangrast og aldrei fara neitt. Það vakti athygli 

rannsakanda að á einum stað í viðtalinu kvaðst hún eiga enn ökuskírteinið sitt í veskinu. 

Eisenhandler (1990) komst að því í sinni rannsókn að  ökuskírteinið  styðji við sjálfsmynd 

aldraðra. Ennfremur að sjálfsmynd þeirra kvenna sem ekki keyrðu hafi markast meira af 

aldrinum heldur en meðal þeira kvenna sem enn keyrðu, þar sem möguleikar þeirra á að 

komast út úr húsi voru verulega takmarkaðir. 

Rannsakandi hefur ekki forsendur til að fullyrða um öldrunarinnsæi viðmælenda, en 

telur ekki fjarri lagi að það hafi sett svip sinn á líf og líðan sumra þeirra. Samkvæmt 

Tornstam (1999) upplifir fólk sem hefur farið í gegnum ferli öldrunarinnsæis meiri sátt 

við lífið og tilveruna en ella og verður meira sjálfu sér nægt. Einstaklingar með 

öldrunarinnsæi eru jafnframt hneigðir til að draga sig frá skarkala lífsins, þeir geta notið 

einveru og upplifa síður einmanakennd en ella. Rannsakandi veltir því fyrir sér að 

hugsanlega geti aldraðir öðlast ákveðið öldrunarinnsæi í sáttaferli sínu eftir aksturslok. 

Viðmælendur bjuggu við misjöfn tengslanet. Einn viðmælandinn sagði til dæmis í 

því sambandi: “Margir eldri borgarar eiga stórar fjölskyldur sem koma til þeirra og 

fylgjast með þeim. Það er allt örðuvísi þegar maður hefur börnin sín svona langt í burtu”. 

Viðmælendur virtust þó almennt upplifa sig njóta stuðnings frá börnum sínum eða 

nánum aðilum, þegar börn voru ekki til staðar, og þeir virtust allir fá grunnþarfir sínar 

uppfylltar þrátt fyrir skertan hreyfanleika. Rannsóknir hafa sýnt að stuðningur og aðstoð 

fjölskyldu og vina getur töluvert vegið upp á móti neikvæðum afleiðingum akstursloka  
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(Adler og Rottunda, 2005; Liddle o.fl., 2008; Mezuk og Rebok, 2008). Einn viðmælandi í 

rannsókninni var einstæðingur, barnlaus ekkill, en á móti kom að hann var sjálfbjarga og 

félagslega virkur. 

Nokkrir viðmælendur voru alveg háðir öðrum um innkaup og ýmsar erindagjörðir og 

eins og kom fram í rannsókn Sigurveigar H. Sigurðardóttur (2010) var fjölskyldan 

mikilvægasti stuðningsaðilinn í þeim efnum. Þeir viðmælendur sem bjuggu við hvað 

mesta færniskerðingu nutu aðstoðar bæði formlegra og óformlegra þjónustuaðila. 

Það sem virtist mörgum viðmælendum hvað erfiðast að standa frammi fyrir, 

samfara skertum  hreyfanleika, var hinn “sálræni tollur” (Kostyniuk og Shope, 2003) sem 

þeir greiddu fyrir að leita eftir aðstoð við ferðir og innkaup frá sínum nánustu. 

Viðmælendur veigruðu sér við að leita til aðstandenda nema að brýna nauðsyn bæri til. 

Niðurstöður sýndu að sumir viðmælendur voru tregir til að breyta ferðahegðun sinni 

eftir aksturslok, er það er ekki óalgengt (Liddle, o.fl., 2008).  Viðmælendur voru frekar 

neikvæðir gagnvart akstursþjónustu aldraðra, til dæmis varðandi það að þurfa að panta 

hana með fyrirvara, nema  helst sá sem nýtti hana reglulega.  

Sá viðmælandi sem hafði góða hreyfigetu þegar hann hætti að keyra og undirbjó 

aksturslok sín, með því að gera áætlanir um annan ferðamáta, virðist hafa upplifað hvað 

síst neikvæð áhrif akstursloka. Niðurstöður gáfu til kynna að viðmælendur hafi þurft eða 

þurfi sinn tíma til að vinna úr þeirri umbreytingu sem varð á lífi þeirra við aksturslokin.  

Samræmist það öðrum rannsóknum (Fonda o.fl., 2001; Windsor o.fl., 2007). Afar 

mikilvægt er talið fyrir líf og líðan aldraða fyrrum ökumanna að þeir öðlist sátt og nái 

tökum á tilveru sinni á ný (Liddle o.fl., 2008).   

Innan aksturslokafræðanna er áhersla lögð á undirbúningsþáttinn, það er að 

aldraðir búi sig tímanlega undir aksturslok sín, ræði þau við fagfólk og sína nánustu, 

kynni sér mismunandi samgöngumáta og geri ferðaáætlanir. Það hefur sýnt sig að slík 

fyrirhyggja auðveldar fólki aðlögun að lífinu eftir aksturslok og stuðli að farsælli öldrun  

(Curl o.fl., 2014;  Musselwhite, 2011b; Shope, 2003). 
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8 Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknar þessarar gefa til kynna að aksturslok séu alla jafna erfið 

tímamót í lífi aldraðra, enda er þeim líkt við lífsumbreytandi ferli. Í flestum tilvikum 

virðast aksturslok koma flatt upp á fólk. Ekki virðist almennt skorta orðræðu í 

samfélaginu um aldraða ökumenn, hvort sem þeir eru álitnir varfærnir eða varasamir. 

Þegar kemur að aksturslokum aldraðra kemur rannsakanda í hug orðið “þöggun”. Það 

virðist vera töluvert viðkvæmara málefni að fólk hætti að keyra en vinna. Einn 

viðmælenda í rannsókninni var raunsær þegar hann sagði að fólk vissi að það hætti að 

vinna og síðan að keyra “einhvern tímann”, það væri bara eðlilegt framhald af lífinu. 

Innan aksturslokafræðanna veltir hver fræðimaðurinn á eftir öðrum upp þeirri 

spurningu hvers vegna fólk undirbúi sig ekki fyrir þessi umskipti sem vitað er að kemur 

að fyrr eða síðar. Undirbúningur stuðlar að samfellu í lífi fólks og samfella mildar áhrif 

umbreytinga.  

Rannsakandi tekur undir þau orð að til þess að opna fyrir umræðuna um aksturslok 

aldraðra sé ráð að tengja hana við starfslok og “normalisera” hana þannig í samfélaginu. 

Aksturslok eru ekki einkamál aldraðra heldur er um að ræða samfélagslegt málefni. 

Hreyfanleiki aldraðra er hluti af lýðheilsu þjóða. Það kom réttilega fram í hinni fræðilegu 

umræðu að formleg starfsemi aldraðra, eins og félagasamtök þeirra, sé kjörinn 

vettvangur fyrir fræðslu og endurþjálfun, eða viðhaldsnámskeið aldraðra ökumanna 

sem og undirbúning að aksturslokum.  

Hér skortir aksturslokamenningu, ef svo má að orði komast. Við vinnslu þessa 

verkefnis komst rannsakandi að raun um að við búum að góðu fagfólki, eins og til dæmis 

ökukennurum og iðjuþjálfum, þá fer öldrunarfræðingum fjölgandi hér á landi. Því ekki 

að koma á fót aksturslokadagskrá, svipaðri þeirri sem kynnt var í fræðilegu umræðunni  

(UQDRIVE), þar sem meðal annars er farið yfir þau ferðaúrræði sem eru í boði og 

þátttakendum gefst kostur á að gera sínar eigin ferðaáætlanir. Vissulega má aðlaga og 

efla ferðaúrræði hér á landi fyrir aldraða, þau mætti líka kynna betur sem fyrir eru. 

Rannsakandi taldi sig raunar verða aðeins varan við það að viðmælendur virtust sjálfir 

svolítið draga úr ferðamöguleikum sínum. Það var eins og sumir væru tregir að nýta 
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akstursþjónustu eða að þiggja far með aðstandendum, til dæmis að fara með þeim og 

gera innkaup, þar sem þeir vildu forðast að íþyngja öðrum með færniskerðingu sinni. 

Nóg væri á aðra lagt, þó ekki væri líka verið að styðja þá og aðstoða til að komst í og úr 

bílunum. Öldruðu fólki er í mun að halda reisn sinni. 

Sonur rannsakanda sagði að áhugavert væri að sjá rannsókn um aksturslok aldraðra 

að 10 - 15 árum liðnum. Hann taldi að „landslagið“ hlyti að líta allt öðruvísi út þá. Fólk 

væri í ræktinni í dag á öllum aldri og mikið meiri áhersla væri lögð á útiveru og hreyfingu 

nú en áður. Auk þess eru bílar að verða æ tæknilegri, jafnvel sjálfstýranlegri. 

Rannsakandi tekur heilshugar undir þetta. Vonandi eiga margar rannsóknir og 

fræðilegar umfjallanir um aksturslok aldraðra  eftir að líta dagsins ljós hér á landi í 

framtíðinni. Standa þarf vörð um hreyfanleika aldraðra. Einn viðmælandi í rannsókninni 

sagði það vera áhugavert hversu mikið „nám“ það væri að eldast. Innan 

öldrunarfræðinnar er talið sjálfsagt að samfélagið styðji aldraða við það nám. 

 

 

 

                       Álfhildur Hallgrímsdóttir 
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Viðauki 1. Kynningarbréf 
 

Rannsókn á aksturslokum aldraðra: Hvers vegna hættir eldra fólk að 

keyra, viðhorf til aksturloka og hvað tekur við eftir að fólk hættir að 

keyra? 

Ágæti viðtakandi þessa bréfs. 

Rannsóknin sem ég undirrituð, Álfhildur Hallgrímsdóttir, kynni hér er 

lokaáfangi í meistaranámi mínu i í öldrunarfræðum við Háskóla Íslands. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna það hvers vegna aldrað fólk hættir 

að keyra, hvernig það upplifir aksturslokin og hvaða áhrif það hefur á líf 

þess að láta af akstri. - Ég er að leita að þátttakendum, fólki yfir áttrætt sem 

er hætt að keyra og er tilbúið að tjá sig um þá reynslu og upplifun.  

Töluvert hefur verið rætt og ritað um fjölgun aldraða ökumanna í 

samfélaginu og hvenær tímabært sé að draga úr akstri eða leggja bílnum 

endanlega. Lítið hefur hins vegar verið rannsakað hér á landi hvernig eldra 

fólk upplifir það að hætta að keyra og hvað taki við eftir aksturslok, hvað 

varðar einkalíf, líðan og félagslega þátttöku og til hvaða ferðamáta aldraðir 

fyrrverandi ökumenn grípa helst til.  

Rannsókninni er ætlað að afla aukinnar þekkingar á sviði akstursloka 

aldraðra og getur hugsanlega nýst samfélagi okkar; bæði með tilliti til 

fyrirhyggju og ráðstafana eldra fólks gagnvart þeim tímamótum sem verða 

við það að leggja bílnum svo og opinberum þjónustuaðilum þegar huga þarf 



að þörfum aldraðra ökumanna við og eftir aksturslok .  

Rannsóknin felst í því að taka viðtöl við átta þátttakendur um tildrög, 

upplifun og reynslu af aksturslokum þeirra, og jafnframt hvort og þá hvaða 

áhrif það hefur haft á daglegt líf þeirra að hætta að keyra. Viðtölin verða 

hljóðrituð og skráð og efnið þannig gert aðgengilegt til greiningar og 

túkunar niðurstaðna. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar. Fyllsta trúnaðar verður 

gætt. Ekki mun koma fram nafn þátttakenda, kennitala, heimilisfang eða 

aðrar rekjanlegar upplýsingar. Þær persónulegu upplýsingar sem skráðar 

verða varða kyn, aldur, hjúskapar- og búsetuform, fyrra atvinnusvið og 

menntun. Hljóðritunum verður eytt þegar úrvinnslu er lokið. Þátttakendum 

er frjálst að svara ekki öllum spurningum og geta hætt við þátttöku hvenær 

sem á viðtali stendur. - Leiðbeinandi minn er dr. Sigurveig H. Sigurðardóttir 

dósent við Háskóla Íslands. Sími: ...   netfang: ... 

Ef þú viðtakandi þessa bréfs ert yfir áttrætt, býrð á Reykjavíkursvæðinu og 

hefur lagt bílnum fyrir einu til þremur árum og samþykkir þátttöku, er það 

ósk mín að þú samþykkir jafnframt notkun viðtals okkar í því skyni sem hér 

hefur verið lýst og veitir skriflegt leyfi þitt til þess að nýta gögnin í 

rannsóknarskyni (sjá samþykkisyfirlýsingu). 

Með kveðju og þökk, 

Álfhildur Hallgrímsdóttir, 

nemi í öldrunarfræðum við Háskóla Íslands. 

Sími ... 

mailto:sighsig@hi.is
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Viðauki 2. Samþykkisyfirlýsing 
 

vegna þátttöku í rannsókn um aksturslok aldraðra 
 

 
Þessa yfirlýsingu verður farið með sem trúnaðarmál og mun hún ekki verða 

notuð við skráningu og úrvinnslu viðtals. 

 

******** 

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið kynningarbréf um 

rannsókn Álfhildar Hallgrímsdóttur, sem mér var afhent. Ég tek þátt í 

rannsókninni af fúsum og frjálsum vilja, að uppfylltum skilyrðum um trúnað 

og nafnleynd sem fram koma í kynningarbréfi, og veiti leyfi til nýtingar 

viðtalsins sem þar er lýst. 

 

Mér er ljóst að ég þarf ekki að svara öllum spurningum eða efnisatriðum 

sem bryddað er upp á í viðtalinu og get hætt þátttöku hvenær sem er. 

 

 

Reykjavík     

--------------------------------------------------      --------------------------------- 

Nafn            Dagsetning 
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Viðauki 3 

 

Inngangur að viðtali - kynning milli rannsakanda og þátttakanda 

Kynna rannsókn og markmið. Fara sameiginlega yfir kynnisblað. Leggja áherslu á trúnað og 
nafnleynd. Viðmælanda ber ekki skylda til að svara öllum spurningum. Óska eftir leyfi til að 
taka viðtalið upp og biðja um undirritun  samþykkisyfirlýsingar.  

Núverandi aðstæður og bakgrunnur - upphitun fyrir viðtal 

 Fæðingarár og kyn 

 Búsetuform 

 Fjölskylduaðstæður (maki, börn, barnabörn) 

 Áhugamál, félagsleg þátttaka og tengslanet 

 Skólaganga/menntun og starfsævi 

Akstursferill, aksturslok og viðhorf til akstursloka  - hvetja viðmælanda til lýsingar á reynslu 
og upplifun samhliða frásögnum um staðreyndir 

 Hvenær var bílprófið tekið, notkun og hlutverk einkabílins í gegnum árin 

 Endurnýjun ökuskírteinis og viðhald ökuhæfni 

 Viðhorf til eldri ökumanna almennt, munur á konum og körlum 

 Hvenær er tímabært að fólk hætti að aka bíl, viðhorf til akstursloka almennt 

 Aksturslok , að leggja ökuskírteininu - ákveðin tímamót eða upplifun 

 Aðdragandi akstursloka (stuttur(/langur) og undirbúningur 

 Hvers vegna lagði viðmælandi ökuskírteinið til hliðar - ástæður akstursloka 

 Við hvern var helst hægt að ræða við um aksturslokin (börnin, vini, fagfólk) 

 Stuðningur og aðstoð  fyrir og eftir aksturslok 

 Upplifun og viðhorf hins aldraða til eigin akstursloka 

 Hvað tókst vel  - hvað var erfiðara  

Rannsókn á aksturslokum aldraðra  
  Viðtalsrammi til viðmiðunar 



2 
 

 Upplifun á viðhorfi og viðmóti annarra vegna aksturslokanna  

Afleiðingar akstursloka og breytingar samfara  -  hvað tók við 

 Hvað hefur breyst einna helst (til hins betra eða verra): 

 Frelsi, sjálfstæði, gerandi í eigin lífi 

 Lífstíll, lífsmáti, hugsanleg breyting á lífsgæðum 

 Hreyfanleiki, að komast ferða sinna, bjargræði og félagsleg þátttaka 

 Hlutverk og þátttaka (í fjölskyldunni, vinahópnum og út í samfélaginu) 

 Heilsufar og líðan, andleg og líkamleg 

 Fjárhagsaðstæður 

Önnur ferða- og akstursúrræði 

 Hver er helsti ferðamátinn núna (notkun, aðgengileiki og viðhorf) 

 Að fara fótgangandi 

 Almenningssamgöngur 

 Ferðaþjónusta aldraðra 

 Leigubílar 

 Fá far hjá öðrum  - leitað til náinna ættingja eða vina um akstur  

Hvernig telur viðmælandi að best sé að bregðast við aksturslokum – og hvaða þættir geta 
einna helst bætt upp aksturslok  

 Hefur viðmælandi einhver ráð til annarra sem eiga eftir að takast á við aksturslok 

 Eitthvað sem viðmælandi telur að hafi tekist vel í lífi sínu eftir aksturslokin 

 Eitthvað sem viðmælandi vildi hafa öðruvísi í lífi sínu eftir aksturslokin 

 Hvað getur einna helst bætt upp akstur einkabílsins á efri árum 

Lok viðtals 

 Liggur viðmælanda eitthvað á hjarta, vill hann bæta einhverju við 

 Ítreka trúnað og nafnleynd  
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