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Útdráttur	  

Í	  ritgerðinni	  er	  fjallað	  um	  aldraða	  og	  kynlíf,	  viðmið	  og	  væntingar	  þeirra	  og	  annarra	  til	  

þess.	  Markmið	  og	  tilgangur	  með	  þessari	  ritgerð	  er	  að	  auka	  skilning	  fólks	  á	  því	  hvaða	  

þættir	  það	  eru	  sem	  hafa	  áhrif	  á	  kynhegðun	  aldraðra	  og	  að	  mannveran	  hættir	  ekki	  að	  

stunda	  kynlíf	  þrátt	  fyrir	  að	  háum	  aldri	  sé	  náð.	  Undirritaður	  tók	  þetta	  verkefni	  að	  sér	  til	  

þess	  að	  varpa	  ljósi	  á	  að	  allir	  stunda	  kynlíf	  og	  ekkert	  bendi	  til	  þess	  að	  fólk	  hætti	  því	  með	  

hækkandi	  aldri.	  Jákvæðari	  umræðu	  þarf	  að	  skapa	  hjá	  almenningi	  á	  málefninu,	  þar	  sem	  

flestir	  virðast	  vera	  meðvitaðir	  um	  að	  aldraðir	  stunda	  kynlíf	  en	  líta	  á	  það	  neikvæðum	  

augum.	  Eftirfarandi	  rannsóknarspurning	  var	  sett	  fram:	  Hvaða	  áhrif	  hafa	  viðhorf	  og	  

viðmót	  í	  umhverfinu	  á	  kynhegðun	  aldraðra	  ?	  	  

Helstu	  niðurstöður	  benda	  til	  þess	  að	  þarfir	  aldraðra	  og	  virkni	  í	  kynlífi	  vari	  fram	  á	  

níræðisaldur.	  Neikvæð	  viðhorf	  í	  garð	  aldraðra	  frá	  almenningi	  eða	  

heilbrigðisstarfsmönnum	  geta	  ógnað	  kynhegðun	  þeirra,	  og	  á	  það	  sérstaklega	  við	  um	  þá	  

sem	  búa	  á	  öldrunarstofnunum.	  	  
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Formáli	  	  

Þessi	  ritgerð	  var	  rituð	  að	  hausti	  2015	  og	  er	  12	  eininga	  (ECTS)	  lokaverkefni	  til	  BA	  prófs	  í	  

félagsráðgjöf	  við	  Háskóla	  Íslands.	  Leiðbeinandi	  var	  Halldór	  Sigurður	  Guðmundsson	  og	  vil	  

ég	  færa	  honum	  þakkir	  fyrir	  góða	  leiðsögn,	  gagnrýni	  og	  aðstoð	  við	  úrvinnslu	  þessarar	  

ritgerðar.	  Kærastan	  mín	  Ólöf	  Sólrún	  Vilhjálmsdóttir	  á	  hrós	  skilið	  þegar	  kom	  að	  

ráðleggingum	  og,-‐	  þolinmæði	  meðan	  á	  verkefninu	  stóð.	  Ég	  vil	  þakka	  Gunnari	  Þór	  

Jóhannessyni,	  Margréti	  Gunnarsdóttur	  og	  Sigurborgu	  Írisi	  Vilhjálmsdóttur	  fyrir	  að	  veita	  

mér	  aðstöðu	  til	  þess	  að	  stunda	  lærdóm	  minn	  í	  gegnum	  félagsráðgjafarnámið,	  þegar	  ég	  

komst	  ekki	  upp	  í	  háskóla	  að	  læra.	  Auk	  þess	  vil	  ég	  þakka	  fjölskyldunni	  minni	  fyrir	  að	  þann	  

stuðning	  sem	  hún	  hefur	  veitt	  mér.	  Síðast	  en	  ekki	  síst	  vil	  ég	  þakka	  Önnu	  Helgadóttur	  fyrir	  

aðstoðina	  og	  að	  taka	  að	  sér	  yfirlestur	  þessarar	  ritgerðar	  með	  skömmum	  fyrirvara.	  
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1 Inngangur	  	  
Kynlíf	  er	  hluti	  af	  daglegu	  lífi	  í	  öllum	  samfélögum	  heimsins,	  þó	  svo	  að	  túlka	  megi	  þá	  

athöfn	  misjafnlega	  milli	  menningarheima.	  „Kynferðislega	  heilbrigð	  samfélög	  stuðla	  að	  

kynferðislega	  heilbrigðum	  einstaklingum,	  en	  kynheilbrigði	  er	  aðeins	  mögulegt	  í	  

samfélagi	  sem	  virðir	  réttindi	  kynverundar	  (Jóna	  Ingibjörg	  Jónsdóttir,	  2009,	  322).“	  Kynlíf	  

hefur	  ætíð	  verið	  hluti	  af	  mannlegri	  tilveru	  og	  er	  það	  forsenda	  þess	  að	  líf	  er	  að	  finna	  á	  

þessari	  jörð	  (Jóna	  Ingibjörg	  Jónsdóttir,	  2009).	  Umræða	  um	  kynlíf	  hefur	  tekið	  talsverðum	  

breytingum	  á	  undanförnum	  áratugum	  og	  er	  umræðan	  orðin	  mun	  opnari	  en	  áður	  var	  

(Sóley	  S.	  Bender,	  2006).	  Kynhvöt	  mannsins	  er	  ein	  af	  frumhvötum	  hans	  og	  í	  ljósi	  þess	  er	  

áhugavert	  að	  benda	  á	  að	  niðurstöður	  rannsókna	  hafa	  leitt	  í	  ljós	  að	  kynlíf	  og	  kynhvöt	  séu	  

til	  staðar	  hjá	  hverjum	  og	  einum	  einstaklingi	  óháð	  aldri	  (Madsen,	  2012;	  Kalra,	  

Subramanyam	  og	  Pinto,	  2011).	  

Öldrun	  hefur	  ætíð	  verið	  þekkt	  ferli	  í	  lífi	  hvers	  einstaklings	  en	  þrátt	  fyrir	  það	  er	  ekki	  

langt	  síðan	  farið	  var	  að	  kanna	  á	  kerfisbundinn	  hátt	  með	  rannsóknum	  þá	  þætti	  sem	  henni	  

tengjast	  (Atchley	  og	  Barusch,	  2004).	  Í	  öldrunarfræðum	  er	  reynt	  að	  lýsa	  áhrifum	  félags-‐	  

og	  menningarlegra	  þátta	  á	  öldrunarferlið.	  Félagslegt	  umhverfi	  hefur	  til	  dæmis	  mikil	  áhrif	  

á	  það	  hvernig	  hver	  og	  einn	  einstaklingur	  upplifir	  öldrun	  sína	  og	  þegar	  öldrunaferlið	  er	  

skoðað	  er	  reynt	  að	  leitast	  við	  að	  skilja	  þá	  þætti	  sem	  hafa	  hvað	  mest	  áhrif	  á	  

einstaklinginn.	  Að	  sama	  skapi	  er	  reynt	  að	  bæta	  hag	  þess	  aldraða	  og	  auka	  lífsgæði	  hans	  

(Sigurveig	  H.	  Sigurðardóttir,	  2006-‐a).	  	  

Í	  þessari	  heimildarritgerð	  verður	  reynt	  að	  leita	  svara	  við	  rannsóknarspurningunni:	  

Hver	  eru	  viðhorf	  og	  viðmót	  í	  umhverfinu	  gagnvart	  kynhegðun	  aldraðra	  ?	  	  

	  Til	  þess	  að	  svara	  spurningunni	  er	  notast	  við	  ritrýndar	  fræðigreinar,	  fræðilegar	  

heimildir,	  lög	  og	  fyrri	  rannsóknir	  sem	  hafa	  verið	  gerðar	  um	  málefnið.	  Ritgerðinni	  er	  skipt	  

í	  sex	  kafla	  þar	  sem	  farið	  verður	  yfir	  kynhegðun	  aldraðra	  og	  þær	  rannsóknir	  sem	  

framkvæmdar	  hafa	  verið	  í	  því	  sambandi	  inn	  á	  öldrunarstofnunum,	  svo	  fátt	  eitt	  sé	  nefnt.	  

Að	  lokum,	  nánar	  tiltekið	  í	  sjötta	  kafla,	  verða	  niðurstöður	  kynntar.	  Þau	  meginhugtök	  sem	  

ritgerðin	  byggir	  á	  eru	  eftirfarandi:	  Aldraður	  einstaklingur,	  kynhegðun,	  kynheilbrigði,	  
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kynlíf,	  kynlífsheilbrigði	  og	  kynvitund.	  Í	  þessari	  heimildarritgerð	  hefur	  höfundur	  

eftirfarandi	  skilgreiningar	  í	  huga.	  

Aldraður	  einstaklingur:	  Einstaklingur	  sem	  hefur	  náð	  60	  ára	  aldri	  og	  eldri,	  samkvæmt	  

skilgreiningu	  Sameinuðu	  þjóðanna	  (World	  Health	  Organization,	  e.d.).	  Samkvæmt	  

íslenskum	  lögum	  um	  málefni	  aldraðra	  nr.	  125/1999	  eru	  einstaklingar	  sem	  náð	  hafa	  67	  

ára	  aldri	  skilgreindir	  sem	  aldraðir	  (Lög	  um	  málefni	  aldraðra	  nr.	  125/1999).	  Í	  ritgerðinni	  

verður	  stuðst	  við	  skilgreiningu	  Sameinuðu	  þjóðanna.	  

Kynhegðun:	  Í	  íslenskri	  orðabók	  er	  kynhegðun	  skilgreind	  sem:	  „Hegðun	  í	  

kynferðismálum	  (Íslensk	  orðabók,	  2002).“	  

Kynheilbrigði:	  Yfirhugtak	  sem	  á	  við	  bæði	  kynlífsheilbrigði	  (e.	  sexual	  health)	  og	  

frjósemisheilbrigði	  (e.	  reproductive	  health).	  Hugtakið	  sjálft	  nær	  yfir	  líkamlega,	  félagslega	  

og	  andlega	  vellíðan	  hvers	  einstaklings	  sem	  kynveru.	  Samkvæmt	  

Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni	  (WHO)	  felur	  kynheilbrigði	  í	  sér	  þrjú	  mikilvæg	  atriði.	  Þau	  

eru:	  Einstaklingur	  á	  að	  geta	  notið	  kynlífs	  og	  stjórnað	  því	  í	  samræmi	  við	  gildi	  hvers	  og	  

eins.	  Hann	  á	  að,	  vera	  laus	  við	  líkamlega	  kvilla	  svo	  sem	  hamlanir	  eða	  sjúkdóma	  sem	  hafa	  

áhrif	  á	  kynlíf	  og	  frjósemi.	  Að	  lokum	  á	  viðkomandi	  að	  hafa	  eðlilegar	  hvatir	  og	  tilfinningar	  

(World	  Health	  Organization,	  e.d.).	  Í	  ritgerðinni	  verður	  stuðst	  við:	  Einstaklingur	  á	  að	  geta	  

notið	  kynlífs	  og	  stjórnað	  því	  í	  samræmi	  við	  gildi	  hvers	  og	  eins.	  	  

Kynlíf:	  Að	  lifa	  kynlífi	  hefur	  mismunandi	  þýðingu	  fyrir	  hvern	  einstakling	  og	  það	  sama	  

á	  við	  um	  orðið	  kynlíf.	  Flestir	  eru	  sammála	  um	  að	  kynlíf	  sé	  flókið	  samspil	  samskipta	  og	  

hegðunar.	  Þar	  spila	  inn	  tilfinninga-‐,	  félags-‐	  og	  vitsmunalegir	  þættir	  hjá	  hverjum	  

einstaklingi	  (Sóley	  S.	  Bender,	  2006).	  

Kynlífsheilbrigði:	  Hver	  einstaklingur	  sem	  á	  frjálsan	  og	  ábyrgðarfullan	  hátt	  getur	  tjáð	  

kynferðislegar	  tilfinningar	  sem	  stuðla	  að	  vellíðan,	  á	  persónulegan	  og	  félagslegan	  hátt	  

(PAHO	  og	  WHO,	  2000).	  

Kynvitund:	  Það	  álit	  sem	  hver	  og	  einn	  einstaklingur	  hefur	  á	  sjálfum	  sér	  sem	  kynveru	  

(Ball,	  Bindler	  og	  Cowen,	  2010).	  	  

Með	  þessari	  ritgerð	  er	  vilji	  höfundar	  að	  hægt	  verði	  enn	  frekar	  að	  opna	  augu	  

almennings	  á	  því	  að	  allir	  stunda	  kynlíf	  óháð	  aldri.	  Hvort	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  heima	  við	  
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eða	  inni	  á	  stofnunum.	  Ritgerð	  þessi	  er	  rituð	  til	  þess	  að	  varpa	  ljósi	  á	  málefnið	  og	  vonandi	  

ná	  fram	  líflegri	  og	  jákvæðari	  umræðu	  um	  efnið.	  
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2 Aldraðir	  og	  kynlíf	  	  
Ekki	  hefur	  verið	  mikið	  fjallað	  um	  kynlíf	  aldraðra	  í	  daglegu	  tali.	  Ástæðan	  gæti	  verið	  

tilkomin	  vegna	  þess	  að	  litið	  er	  á	  það	  sem	  einhverskonar	  feimnismál	  eða	  vegna	  þess	  að	  

eldri	  kynslóðin	  er	  einfaldlega	  ekki	  mikið	  fyrir	  að	  ræða	  opinskátt	  um	  þetta	  málefni.	  Mikið	  

vatn	  hefur	  runnið	  til	  sjávar	  þegar	  kemur	  að	  málefnum	  er	  tengjast	  öldruðum	  og	  kynlífi,	  

sérstaklega	  umræðunni	  um	  það	  hvort	  þeir	  stundi	  kynlíf	  yfir	  höfuð.	  Samt	  sem	  áður	  fer	  

lítið	  fyrir	  þeirri	  umræðu	  í	  daglegu	  tali.	  Í	  þessum	  kafla	  verður	  fjallað	  um	  aldraða	  

einstaklinga,	  þrenns	  konar	  aldur,	  kynlíf	  aldraðra	  og	  þá	  þætti	  sem	  því	  tengjast.	  

2.1 Aldraðir	  
Skilgreining	  á	  öldrun	  hefur	  verið	  svipuð	  í	  flestum	  löndum	  um	  þó	  nokkurt	  skeið.	  Það	  er	  

samt	  sem	  áður	  misjafnt	  hvernig	  samfélögin	  skilgreina	  á	  hvaða	  tímapunkti	  hver	  og	  einn	  

einstaklingur	  telst	  vera	  orðinn	  aldraður.	  Í	  vestrænum	  ríkjum	  er	  viðmiðið	  að	  einstaklingur	  

sem	  náð	  hefur	  65	  ára	  aldri	  teljist	  vera	  aldraður.	  Sameinuðu	  þjóðirnar	  hafa	  komið	  sér	  

saman	  um	  að	  60	  ár	  sé	  viðmiðið	  og	  þeir	  sem	  eldri	  eru	  teljist	  vera	  aldraðir	  (World	  Health	  

Organization,	  e.d.).	  Samkvæmt	  íslenskum	  lögum	  eru	  einstaklingar	  sem	  náð	  hafa	  67	  ára	  

aldri	  skilgreindir	  sem	  aldraðir	  (Lög	  um	  málefni	  aldraðra	  nr.	  125/1999).	  Á	  síðastliðnum	  

árum	  hefur	  sá	  hópur	  sem	  telst	  til	  aldraðra	  stækkað	  ört.	  Heilbrigðisþjónusta	  og	  

aðbúnaður	  hefur	  batnað	  til	  muna,	  sem	  hefur	  leitt	  til	  þess	  að	  lífslíkur	  fólks	  hafa	  aukist	  

(Sigurveig	  H.	  Sigurðardóttir,	  2012).	  

Gert	  er	  ráð	  fyrir	  talsverðri	  fjölgun	  í	  þessum	  aldurshópi	  á	  næstu	  árum.	  Hagstofa	  

Íslands	  spáir	  fyrir	  aukningu	  eða	  fækkun	  einstaklinga	  á	  Íslandi	  og	  gerir	  sú	  stofnun	  ráð	  fyrir	  

því	  að	  fólk	  sem	  nær	  ellilífeyrisaldri,	  eða	  67	  ára	  aldri,	  muni	  tvöfaldast	  árið	  2060.	  Árið	  

2013	  voru	  11.2%	  af	  þjóðinni	  ellilífeyrisþegar	  en	  árið	  2060	  er	  reiknað	  með	  að	  þeir	  verði	  

24.6%	  (Hagstofa	  Íslands,	  2013).	  Árið	  2014	  var	  heildarfjöldi	  íslenskra	  einstaklinga	  sem	  

náð	  höfðu	  67	  ára	  aldri	  37.010	  (Hagstofa	  Íslands,	  e.d.-‐a).	  Mannfjöldaspá	  Hagstofu	  Íslands	  

reiknar	  með	  að	  hópur	  fólks	  sem	  náð	  hefur	  67	  ára	  aldri	  muni	  verða	  92.937	  árið	  2060	  

(Hagstofa	  Íslands,	  e.d.-‐b).	  Öldruðum	  fjölgar	  stöðugt	  í	  Evrópu	  og	  er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  íbúar	  

innan	  Evrópusambandsins,	  sem	  náð	  hafa	  65	  ára	  aldri,	  verði	  28.1%	  árið	  2050.	  Snemma	  

árs	  2013	  voru	  aldraðir	  einstaklingar	  18.2%	  af	  heildarfjölda	  íbúa	  innan	  
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Evrópusambandsins	  (Eurostat,	  2014).	  Spáð	  hefur	  verið	  að	  árið	  2050	  munu	  einstaklingar	  

sem	  náð	  hafa	  sextugsaldri	  og	  eldri	  verða	  fleiri	  en	  börn	  sem	  eru	  á	  aldrinum	  0-‐14	  ára	  í	  

heiminum	  (World	  Health	  Organization,	  2007).	  	  

2.2 Þrenns	  konar	  aldur	  
Með	  hækkandi	  aldri	  fer	  af	  stað	  ákveðið	  ferli	  í	  líkama	  hvers	  og	  eins	  sem	  á	  sér	  einnig	  stað	  í	  

huga	  og/eða	  í	  sálarlífi	  viðkomandi.	  Þó	  svo	  að	  aldur	  einstaklinga	  sé	  alltaf	  talinn	  í	  árum,	  

bendir	  það	  þó	  ekki	  til	  þess	  að	  það	  gefi	  rétta	  mynd	  af	  viðkomandi	  og	  því	  ástandi	  sem	  

hann	  getur	  verið	  í	  (Jón	  Björnsson,	  1996).	  Hugmyndir	  um	  þrenns	  konar	  aldur	  einstaklinga	  

hafa	  verið	  settar	  fram	  á	  sjónarsviðið.	  Aldurinn	  sem	  rætt	  er	  um	  er	  líffræðilegur,	  sálrænn	  

og	  félagslegur	  aldur	  (Sigurveig	  H.	  Sigurðardóttir,	  2006	  –a).	  

Þegar	  fjallað	  er	  um	  líffræðilegan	  aldur	  fólks	  er	  átt	  við	  að	  tíminn	  færist	  yfir	  líkamann	  

og	  sýni	  hvar	  einstaklingurinn	  er	  staddur	  á	  sínu	  lífsskeiði.	  Við	  bestu	  möguleg	  lífsgæði	  

getur	  ævilengd	  einstaklings	  varið	  í	  allt	  að	  115-‐120	  ár.	  Tæknivæðing	  og	  vísindalegar	  

framfarir	  í	  læknisfræði	  og	  heilbrigðisþjónustu	  hafa	  gert	  það	  að	  verkum	  að	  

meðalævilengd	  hefur	  farið	  hækkandi	  í	  velferðarríkjunum.	  Þegar	  fjallað	  er	  um	  

líffræðilegar	  forsendur	  er	  stuðst	  við	  tvö	  skýringarlíkön	  sem	  togast	  oftast	  á.	  Hið	  fyrra	  er	  

klukkulíkanið	  og	  það	  seinna	  er	  líkanið	  af	  vélinni.	  Samkvæmt	  klukkulíkaninu	  á	  öldrun	  sér	  

stað	  í	  mannslíkamanum	  innan	  frá	  og	  ræðst	  af	  erfðum	  og	  er	  lífinu	  oftast	  líkt	  við	  klukku.	  

Samkvæmt	  líkaninu	  af	  vélinni	  eru	  ummerki	  öldrunar	  sjáanleg	  utan	  frá,	  það	  er	  að	  segja	  í	  

formi	  álags	  sem	  hefur	  áhrif	  á	  vélina	  og	  slítur	  hana	  smám	  saman	  (Jón	  Björnsson,	  1996).	  

	  Þegar	  fjallað	  er	  um	  sálrænan	  aldur	  er	  verið	  að	  vísa	  til	  þess	  hvernig	  viðkomandi	  

upplifir	  aldur	  sinn	  og	  sjálfsmynd.	  Fjórir	  einstaklingar	  sem	  eru	  allir	  jafn	  gamlir	  geta	  

upplifað	  aldur	  sinn	  misjafnlega.	  Þegar	  fólk	  glímir	  við	  heilsufarsvandamál	  upplifa	  margir	  

sig	  mun	  eldri	  en	  þeir	  raunverulega	  eru.	  Verði	  fólk	  til	  dæmis	  fyrir	  áfalli	  eða	  missi	  getur	  

það	  haft	  áhrif	  á	  þá	  upplifun	  (Sigurveig	  H.	  Sigurðardóttir,	  2006	  –a).	  

Þegar	  fjallað	  er	  um	  félagslegan	  aldur	  er	  átt	  við	  að	  fólk	  hagi	  sér	  eins	  og	  samfélagið	  

ætlast	  til	  af	  því,	  sökum	  aldurs	  (Sigurveig	  H.	  Sigurðardóttir,	  2006-‐a).	  Aldur	  fólks	  er	  því	  í	  

samræmi	  við	  það	  félagslega	  umhverfi	  sem	  það	  býr	  í.	  Þegar	  ákveðnum	  aldri	  hefur	  verið	  

náð	  veitir	  samfélagið	  einstaklingi	  réttindi	  og	  skyldur	  til	  að	  tilheyra	  ákveðnum	  aldurshópi.	  

Dæmi	  um	  slíkan	  hóp	  eru	  ellilífeyrisþegar,	  en	  þegar	  viðkomandi	  nær	  67	  ára	  aldri	  á	  Íslandi	  

fer	  fólk	  á	  ellilífeyri.	  Ellilífeyrisaldurinn	  er	  misjafn	  eftir	  menningarsvæðum	  og	  löndum	  (Jón	  
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Björnsson,	  1996).	  Annars	  vegar	  má	  nefna	  að	  í	  Belgíu,	  Danmörku,	  Hollandi,	  Svíþjóð	  og	  

Þýskalandi	  er	  hann	  miðaður	  við	  65	  ára	  aldur.	  Hins	  vegar	  er	  hann	  í	  Bretlandi,	  Finnlandi	  og	  

Ítalíu	  miðaður	  við	  65	  ára	  aldur	  fyrir	  karlmenn	  en	  60	  ára	  fyrir	  konur	  (Jón	  Björnsson,	  1996:	  

Tryggingastofnun	  ríkisins,	  e.d.)	  Ekki	  liggur	  nein	  líffræðileg	  ástæða	  á	  bak	  við	  þennan	  

mismun	  þegar	  kemur	  að	  öldruðum	  körlum	  eða	  konum.	  Heldur	  liggja	  fyrst	  og	  fremst	  

stjórnmálalegar	  og	  félagslegar	  ástæður	  að	  baki	  (Jón	  Björnsson,	  1996).	  	  

Eins	  og	  fram	  kom	  hér	  að	  framan	  fer	  af	  stað	  ákveðið	  ferli	  í	  líkama	  hvers	  og	  eins	  

einstaklings	  með	  hækkandi	  aldri.	  Öldrun	  er	  eðlilegt	  ferli	  í	  lífinu	  sem	  fólk	  tekst	  við	  á	  

misjafnlegan	  hátt.	  Sumir	  þurfa	  á	  mikilli	  aðstoð	  að	  halda	  á	  meðan	  aðrir	  sem	  búa	  við	  góða	  

heilsu	  eða	  betri	  aðstæður,	  þurfa	  á	  minni	  hjálp	  að	  halda.	  Félagsráðgjöf	  er	  hjálparstétt	  

sem	  aðstoðar	  einstaklinga	  sem	  eiga	  við	  félagsleg-‐	  og	  tilfinningaleg	  vandamál	  að	  stríða.	  

Reynt	  er	  að	  mæta	  einstaklingum/skjólstæðingum	  á	  þeim	  stað	  sem	  þeir	  eru	  staddir	  í	  lífi	  

sínu	  hverju	  sinni	  (Sigrún	  Júlíusdóttir,	  2006).	  

Hlutverk	  félagsráðgjafa	  getur	  reynst	  mikilvægt	  þegar	  kemur	  að	  því	  að	  meta	  þörf	  

aldraðra	  einstaklinga	  og	  tryggja	  að	  henni	  sé	  mætt	  með	  aðstoð	  eða	  þjónustu.	  Þeir	  sem	  

starfa	  með	  öldruðum	  eru	  málsvarar	  þeirra	  og	  fjölskyldna	  þeirra,	  sem	  og	  stuðningsaðilar.	  

Félagsráðgjafinn	  veitir	  fjölskyldu	  hins	  aldraða	  aðstoð	  í	  formi	  ráðgjafar	  og	  aðstoðar	  

fjölskylduna	  við	  að	  leita	  leiða	  sem	  henta	  hverjum	  og	  einum.	  Einstaklingsmiðuð	  nálgun	  í	  

starfi	  félagsráðgjafa	  er	  mjög	  mikilvæg	  þar	  sem	  þarfir	  hvers	  og	  eins	  eru	  ólíkar	  (Farley	  o.fl.,	  

2009;	  Sigurveig	  H.	  Sigurðardóttir,	  2006-‐a).	  

2.3 Kynlíf,	  kynhegðun	  og	  kynlífsheilbrigði	  
Fyrir	  40	  árum	  síðan	  setti	  Alþjóðaheilbrigðisstofnunin	  (WHO)	  fram	  skilgreiningu	  á	  

kynlífsheilbrigði,	  sem	  ýtti	  undir	  umræðuna	  um	  hversu	  mikilvægt	  kynlíf	  væri.	  Erfitt	  hefur	  

reynst	  að	  skilgreina	  orðið	  kynlíf.	  Flestir	  eru	  þó	  sammála	  um	  að	  það	  sé	  flókið	  samspil	  

tilfinninga-‐,	  líffræði-‐,	  félags-‐	  og	  vitsmunalegra	  þátta	  hjá	  hverjum	  og	  einum	  einstaklingi	  

(Sóley	  S.	  Bender,	  2006).	  Í	  skýrslu	  Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar,	  sem	  gefin	  var	  út	  árið	  

1975,	  var	  greint	  frá	  því	  að	  kynlífsheilbrigði	  feli	  í	  sér	  þrjú	  mikilvæg	  atriði	  sem	  marka	  þann	  

grundvöll	  hvað	  kynlíf	  sé.	  Þessi	  atriði	  eru:	  Einstaklingur	  á	  að	  geta	  stundað	  kynlíf	  og	  notið	  

þess	  og	  stjórnað	  því	  í	  samræmi	  við	  gildi	  hvers	  og	  eins.	  Hann	  á	  að	  vera	  laus	  við	  líkamlega	  

kvilla	  svo	  sem	  hamlanir	  eða	  sjúkdóma	  sem	  hafa	  áhrif	  á	  kynlíf	  og	  frjósemi	  og	  að	  lokum	  á	  

viðkomandi	  að	  hafa	  eðlilegar	  hvatir	  og	  tilfinningar.	  Þessir	  þættir	  geta	  allir	  haft	  jákvæð	  
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áhrif	  á	  kynferðissambönd	  einstaklinga.	  Þar	  að	  auki	  getur	  jákvætt	  viðhorf	  einstaklings	  til	  

kynlífs	  stuðlað	  að	  betra	  kynlífsheilbrigði	  (World	  Health	  Organization,	  e.d.).	  	  

Kynlíf	  þarf	  ekki	  alltaf	  að	  vera	  í	  formi	  samfara	  heldur	  getur	  það	  einnig	  átt	  við	  um	  

nánd	  og	  snertingu	  sem	  getur	  verið	  í	  formi	  kossa,	  stroka	  eða	  fróunar	  

(Kynfræðsluvefurinn,	  e.d.).	  Rannsóknir	  hafa	  leitt	  í	  ljós	  að	  kynlíf	  og	  kynhvöt	  séu	  til	  staðar	  

hjá	  öllum	  einstaklingum	  óháð	  aldri.	  Flestir	  tengja	  það	  við	  yngri	  kynslóðina	  og	  sjá	  sjaldan	  

fyrir	  sér	  aldraða	  framkvæma	  slíka	  athöfn.	  Einstaklingar	  sem	  eru	  undir	  ellilífeyrisaldri	  

geta	  átt	  það	  til	  að	  líta	  á	  aldrað	  fólk	  sem	  veikburða	  manneskjur,	  með	  litla	  sem	  enga	  

kynhvöt	  (Madsen,	  2012).	  Kynhvöt	  er	  ein	  af	  frumhvötum	  mannsins	  og	  er	  fólk	  í	  raun	  aldrei	  

of	  gamalt	  til	  þess	  að	  njóta	  heilbrigðs	  kynlífs.	  Burtséð	  frá	  því	  virðist	  hugmyndin	  um	  að	  

fólk	  yfir	  sextugt	  sé	  kynferðislega	  virkt	  koma	  öðru	  fólki	  í	  opna	  skjöldu.	  Margir	  gera	  ráð	  

fyrir	  því	  að	  aldraðir	  missi	  kynferðislega	  löngun	  eða	  líkamlega	  getu	  til	  þess	  að	  stunda	  

kynlíf	  (Kalra,	  Subramanyam	  og	  Pinto,	  2011).	  

Mikilvægt	  er	  að	  viðurkenna	  að	  þetta	  aldursskeið	  er	  líka	  hluti	  af	  kynferðislegu	  stigi	  

þroskaskeiðsins,	  rétt	  eins	  og	  önnur	  stig.	  Unglingar	  sem	  stunda	  kynlíf	  gera	  það	  yfirleitt	  

fyrir	  forvitnissakir	  en	  þegar	  fólk	  er	  komið	  á	  fullorðinsaldur	  fer	  það	  að	  þróast	  yfir	  í	  að	  

viðkomandi	  upplifir	  tilfinningalega	  nálgun	  við	  sjálfan	  sig	  eða	  þann	  sem	  hann	  stundar	  

kynlíf	  með,	  og	  verður	  það	  því	  innihaldsríkara.	  Kynlíf	  á	  þessu	  aldursskeiði	  er	  einnig	  

stundað	  til	  þess	  að	  upplifa	  ást	  með	  maka	  sínum	  og	  þegar	  hugað	  er	  að	  barneignum.	  Það	  

er	  ekki	  fyrr	  en	  um	  miðjan	  aldur	  sem	  markmiðið	  með	  því	  verður	  aðallega	  nautnin	  sem	  

athöfninni	  fylgir.	  Kynferðisleg	  virkni	  meðal	  aldraðra	  verður	  því	  áfram	  fullnægjandi	  og	  

tengist	  hvötum,	  þörfum	  og	  ánægju	  einstaklinganna	  sem	  kynlífið	  stunda	  (Sharpe,	  2004).	  

Ef	  einstaklingur	  hefur	  upplifað	  fullnægingu	  og	  ánægju	  í	  kynlífi	  sínu	  gegnum	  tíðina	  er	  

það	  besta	  leiðin	  til	  þess	  að	  spá	  fyrir	  um	  kynferðislega	  virkni	  hans	  á	  efri	  árum,	  því	  hún	  

kann	  að	  minnka	  með	  aldrinum.	  Kynferðisleg	  nautn	  gerir	  það	  hins	  vegar	  ekki.	  Öldruðum	  

finnst	  í	  raun	  og	  veru	  kynlíf	  ekki	  minnka,	  samt	  sem	  áður	  verður	  að	  taka	  tillit	  til	  þess	  að	  

fólk	  eldist	  og	  að	  óhjákvæmilegar	  breytingar	  á	  líkamanum	  eiga	  sér	  stað.	  Rannsóknir	  hafa	  

leitt	  í	  ljós	  að	  aldraðir	  séu	  meðvitaðir	  um	  skoðanir	  almennings	  og	  hvað	  ætlast	  er	  til	  af	  

þeim	  varðandi	  kynlífshegðun	  (Sharpe,	  2004).	  
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2.3.1 Testósterón-‐	  og	  hormónastarfsemi	  aldraðra	  einstaklinga	  	  

Testósterón	  er	  hormón	  sem	  hefur	  áhrif	  á	  heila	  karla	  til	  að	  framkalla	  kynferðislega	  örvun.	  

Með	  hækkandi	  aldri	  verður	  varanleg	  lækkun	  á	  testósterónframleiðslu	  og	  jafnvel	  

möguleg	  skerðing	  viðbragðstauga.	  Þessar	  breytingar	  geta	  valdið	  því	  að	  með	  hækkandi	  

aldri	  minnki	  kynhvöt	  karla	  að	  einhverju	  leyti.	  Virkni	  getnaðarlims	  verður	  minni	  og	  

sæðisframleiðsla	  minnkar	  (Bancroft,	  2007),	  og	  er	  hún	  talin	  minnka	  um	  50-‐70%	  við	  60-‐80	  

ára	  aldur.	  Rannsóknir	  gefa	  til	  kynna	  að	  karlmenn	  sem	  eru	  hraustir	  og	  komnir	  á	  áttræðis-‐	  

eða	  níræðisaldur	  geti	  ennþá	  verið	  frjósamir	  þrátt	  fyrir	  að	  vera	  komnir	  á	  svo	  háan	  aldur	  

(Nielsen	  og	  Tortora,	  2014).	  	  

Áhrif	  hormóna	  á	  konur	  og	  kynhvöt	  þeirra	  eru	  fremur	  óljós	  þegar	  hærri	  aldri	  er	  náð.	  

Áhrif	  breytingaskeiðsins	  eru	  flókin	  því	  það	  hefur	  ekki	  aðeins	  í	  för	  með	  sér	  líkamlegar	  

breytingar	  heldur	  einnig	  sálfræðilegar.	  Þær	  breytingar	  sem	  eiga	  sér	  stað	  í	  líkama	  kvenna	  

á	  eldri	  árum	  er	  til	  dæmis	  breyting	  á	  estrógenframleiðslu	  þeirra,	  sem	  verður	  minni	  og	  það	  

sama	  mætti	  segja	  um	  þéttleika	  beina.	  Hætta	  á	  legkrabbameini	  verður	  hvað	  mest	  um	  65	  

ára	  aldurinn	  (Nielsen	  og	  Tortora,	  2014).	  Konur	  geta	  átt	  í	  hættu	  á	  að	  eiga	  í	  miklum	  

andlegum	  erfiðleikum	  á	  þessu	  aldursskeiði.	  Viðkvæmni	  og	  þunglyndi	  eru	  dæmi	  um	  það	  

og	  getur	  leitt	  til	  þess	  að	  kynhvöt	  þeirra	  minnkar	  (Bancroft,	  2007).	  
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3 Rannsóknir	  sem	  fjalla	  um	  kynlíf	  aldraðra	  einstaklinga	  
Sjaldan	  bera	  orðin	  kynlíf	  og	  aldraðir	  á	  góma	  samtímis	  og	  ólíklegt	  þykir	  að	  fólki	  detti	  í	  hug	  að	  

einstaklingar	  á	  þessu	  aldursskeiði	  stundi	  yfir	  höfuð	  kynlíf.	  Rannsóknir	  hafa	  hins	  vegar	  leitt	  

annað	  í	  ljós,	  að	  aldraðir	  stundi	  kynlíf	  og	  það	  í	  mun	  meiri	  mæli	  en	  áætlað	  var.	  Í	  þessum	  kafla	  

verður	  fjallað	  um	  þær	  rannsóknir	  sem	  framkvæmdar	  hafa	  verið	  á	  kynhegðun	  og	  kynlífi	  

aldraðra.	  Einnig	  verður	  farið	  yfir	  rannsóknir	  sem	  tengjast	  hópi	  aldraða	  sem	  eiga	  til	  að	  

gleymast	  í	  samfélaginu,	  en	  það	  eru	  samkynhneigðir	  aldraðir	  einstaklingar.	  	  

3.1 Rannsóknir	  á	  kynhegðun	  aldraðra	  
Kynlíf	  aldraðra	  einstaklinga	  og	  umræðan	  sem	  tengist	  því	  hófst	  í	  raun	  og	  veru	  með	  rannsókn	  

sem	  framkvæmd	  var	  af	  Alfred	  C.	  Kinsey	  árin	  1953	  og	  1984	  og	  bar	  nafnið	  „Sexual	  behavior	  of	  

the	  human	  male	  and	  sexual	  behavior	  of	  the	  human	  female“.	  Alls	  voru	  þátttakendur	  um	  

20.000	  talsins	  og	  leiddu	  niðurstöður	  í	  fyrsta	  sinn	  í	  ljós	  að	  flestir	  karlmenn	  stunduðu	  

sjálfsfróun.	  Einnig	  kom	  fram	  að	  ömmur	  og	  afar	  stunduðu	  kynlíf.	  Ýmsir	  einstaklingar	  vildu	  

afsanna	  það	  sem	  Kinsey	  hafði	  sýnt	  fram	  á	  í	  rannsókn	  sinni,	  á	  meðan	  aðrir	  vildu	  bæta	  um	  

betur.	  Mætti	  því	  segja	  að	  ákveðin	  opnberun	  hafi	  átt	  sér	  stað	  í	  rannsóknum	  á	  atferli	  mannsins	  

en	  hingað	  til	  hafði	  verið	  sýnt	  fram	  á.	  Ein	  af	  niðurstöðum	  rannsóknar	  Kinsey	  á	  kynlífi	  aldraðra	  

var	  sú	  að	  einn	  af	  hverjum	  fimm	  einstaklingum	  á	  sextugsaldri	  gátu	  ekki	  stundað	  reglulegt	  

kynlíf,	  sem	  leiddi	  til	  þess	  að	  verulega	  dró	  úr	  kynlífsiðkun	  viðkomandi	  aðila.	  Þegar	  komið	  var	  á	  

áttræðisaldur	  voru	  það	  þrír	  af	  hverjum	  fjórum	  (Berglind	  Magnúsdóttir,	  2003).	  

Árið	  1966	  rannsökuðu	  Virginia	  E.	  Johnson	  og	  William	  H.	  Masters,	  kynhegðun	  þessa	  

aldurshóps.	  Meginniðurstaða	  rannsóknarinnar	  var	  sú	  að	  engin	  ástæða	  væri	  til	  staðar	  sem	  

sýndi	  fram	  á	  að	  fólk	  ætti	  að	  hætta	  kynlífsiðkun	  sinni,	  þó	  svo	  að	  aldur	  færðist	  yfir.	  Niðurstöður	  

rannsóknar	  þeirra	  leiddi	  einnig	  í	  ljós	  að	  10%	  einstaklinga	  sem	  náð	  höfðu	  65	  ára	  aldri	  væru	  

virkir	  í	  kynlífi.	  Þetta	  átti	  aðeins	  við	  um	  þá	  sem	  komnir	  voru	  á	  öldrunarstofnanir.	  Johnson	  og	  

Masters	  bentu	  á	  að	  þegar	  aldurinn	  færðist	  yfir	  kæmi	  hann	  einn	  og	  sér	  ekki	  í	  veg	  fyrir	  að	  

viðkomandi	  nyti	  kynlífs.	  Þeir	  greindu	  frá	  því	  að	  kynlífsáhugi	  og	  virkni	  á	  yngri	  og	  efri	  árum	  

héldist	  í	  hendur	  hjá	  báðum	  kynjum.	  Samkvæmt	  rannsókninni	  tók	  það	  enn	  lengri	  tíma	  fyrir	  

getnaðarlim	  karla	  að	  harðna	  og	  bið	  gat	  orðið	  á	  sáðláti	  með	  hækkandi	  aldri.	  Hjá	  eldri	  mönnum	  

var	  svörun	  við	  kynferðislegu	  áreiti	  veikari	  en	  hjá	  þeim	  sem	  yngri	  voru.	  Það	  sem	  hins	  vegar	  
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taldist	  vera	  jákvætt	  fyrir	  karlmenn	  á	  efri	  árunum	  var	  að	  þeir	  gátu	  betur	  stjórnað	  sáðláti.	  Hvað	  

varðar	  eldri	  konur	  hafði	  aldur	  engin	  áhrif	  á	  kyngetu	  þeirra	  (Croft,	  1982).	  	  

Á	  fyrirlestri	  Berglindar	  Magnúsdóttur	  kom	  fram	  að	  þáverandi	  yfirmenn	  

öldrunarrannsókna	  við	  University	  College	  London	  hefðu	  bent	  á	  að	  huga	  þyrfti	  betur	  að	  

kringumstæðum	  aldraðra	  á	  öldrunarstofnunum	  til	  kynlífsiðkunar,	  og	  hvernig	  bæta	  mætti	  

þær	  aðstæður.	  Þær	  rannsóknir	  sem	  framkvæmdar	  höfðu	  verið	  á	  kynhegðun	  aldraðra	  á	  

stofnunum	  voru	  fáar.	  Þegar	  leitað	  var	  eftir	  tímaritsgreinum	  í	  Medline-‐gagnasafninu	  (Safn	  

tilvísana	  í	  tímaritsgreinar	  á	  sviði	  heilbrigðisvísinda)	  fyrir	  árin	  1966-‐1998	  kom	  fram	  að	  einungis	  

200	  af	  30.000	  greinum	  fjölluðu	  á	  einn	  eða	  annan	  hátt	  um	  kynlífshegðun	  og	  kynlíf	  aldraðra.	  

Minna	  en	  3%	  þessara	  tímaritsgreina	  fjölluðu	  um	  aldraða	  á	  stofnunum	  (Berglind	  

Magnúsdóttir,	  2003).	  	  

Rannsókn	  Mulligan	  og	  Palguta	  (1991)	  leiddi	  í	  ljós	  að	  aldraðir	  íbúar	  á	  öldrunarstofnun	  sem	  

áttu	  í	  ástarsambandi	  upplifðu	  oft	  pirring	  og	  reiði.	  Þeir	  töldu	  að	  ekki	  væri	  borin	  virðing	  fyrir	  

friðhelgi	  þeirra	  til	  að	  eiga	  í	  virku	  ástarsambandi.	  Kynferðislegt	  samband	  þeirra	  var	  því	  

takmarkað	  vegna	  skorts	  á	  einkalífi	  og	  næði.	  Berglind	  benti	  á	  að	  enn	  nauðsynlegra	  sé	  að	  

breyta	  viðhorfum	  heilbrigðisstarfsmanna	  í	  garð	  aldraðra	  þegar	  kemur	  að	  kynhegðun	  þeirra.	  

Meginforsenda	  fyrir	  því	  að	  hægt	  sé	  að	  hafa	  áhrif	  á	  viðhorf	  starfsmanna	  er	  að	  auka	  sýn	  og	  

þekkingu	  á	  málefninu	  en	  hingað	  til	  hefur	  kynlíf	  aldraðra	  verið	  álitið	  bannorð	  meðal	  

almennings.	  Berglind	  bendir	  á	  í	  fyrirlestri	  sínum	  að	  erlendar	  rannsóknir	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  

séu	  framkvæmdar	  af	  yfirmönnum	  hjúkrunarheimila,	  og	  samkvæmt	  þessum	  rannsóknum	  er	  

nauðsyn	  á	  viðhorfsbreytingum.	  Niðurstöður	  tveggja	  rannsókna	  hafa	  leitt	  í	  ljós	  að	  yfirmenn	  

hjúkrunarheimila	  fyrir	  aldraða	  upplifa	  eða	  telji	  að	  öll	  sú	  kynlífsiðkun	  sem	  eigi	  sér	  stað	  innan	  

veggja	  stofnunarinnar	  valdi	  vandamáli,	  jafnvel	  þótt	  um	  hjón	  sé	  að	  ræða	  (Berglind	  

Magnúsdóttir,	  2003).	  	  

Ástríður	  Stefánsdóttir	  og	  Vilhjálmur	  Árnason	  gerðu	  könnun	  meðal	  heimilismanna	  

öldrunarstofnana	  árið	  2004.	  Í	  könnuninni	  var	  sjálfræði	  íbúanna	  til	  athugunar	  og	  leitað	  eftir	  

svörum	  hvaða	  þættir	  væru	  að	  mati	  íbúa	  stofnunarinnar	  sjálfsagðir	  og	  hverjir	  þeir	  vildu	  sjálfir	  

stjórna.	  Skoðaðir	  voru	  þættir	  eins	  og	  til	  dæmis	  baðtími,	  fótaferðatími,	  fjármál,	  svefntími,	  

klæðnaður	  og	  matmálstími	  sem	  ættu	  að	  vera	  sjálfsagt	  mál	  að	  sjálfráða	  einstaklingar	  tækju	  

ákvörðun	  sjálfir	  um.	  Niðurstöður	  könnunarinnar	  bentu	  til	  þess	  að	  sjálfræði	  væri	  hins	  vegar	  

vægast	  sagt	  skert	  hvað	  þetta	  varðar.	  Ástríður	  og	  Vilhjálmur	  greindu	  frá	  því	  í	  könnun	  sinni	  að	  
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karlar	  fengju	  til	  dæmis	  ekki	  að	  ráða	  því	  hvenær	  eða	  hvort	  þeir	  rökuðu	  sig.	  Sjálfræði	  hins	  

aldraða	  er	  ekki	  einungis	  skert	  í	  tengslum	  við	  þau	  atriði	  sem	  greind	  voru	  hér	  að	  framanverðu,	  

heldur	  einnig	  á	  þeim	  sviðum	  er	  varða	  nánasta	  umhverfi	  þeirra.	  Þetta	  á	  við	  aðgang	  að	  síma,	  

aðstöðu	  fyrir	  gesti,	  útlit	  og	  vistarveru.	  Ein	  helsta	  ástæða	  sem	  talin	  er	  skerða	  sjálfræði	  

aldraðra	  þegar	  þeir	  fara	  inn	  á	  stofnanir	  eru	  tilkomin	  vegna	  viðhorfa	  og	  venju	  starfsmanna	  

(Ástríður	  Stefánsdóttir	  og	  Vilhjálmur	  Árnason,	  2004).	  

Könnun	  Ástríðar	  og	  Vilhjálms	  leiddi	  í	  ljós	  að	  starfsmenn	  sýndu	  íbúum	  öldrunarstofnana	  

óvirðingu	  með	  því	  að	  banka	  ekki	  á	  dyrnar,	  opna	  skápa	  og	  róta	  í	  persónulegum	  munum	  þeirra	  

án	  leyfis.	  Það	  er	  mikilvægt	  að	  starfsmenn	  virði	  einkalíf	  og	  friðhelgi	  heimilismanna.	  Margir	  af	  

þessum	  íbúum	  deila	  herbergi	  með	  ókunnugum	  einstaklingi,	  sem	  leiðir	  til	  þess	  að	  hver	  og	  

einn	  hefur	  minna	  rými	  en	  áður	  var,	  sem	  er	  skerðing	  á	  sjálfstæði.	  Margir	  þættir	  geta	  haft	  áhrif	  

á	  sjálfræði	  aldraðra	  og	  skert	  það	  í	  leiðinni	  eins	  og	  til	  dæmis	  starfsvenjur	  og	  reglur	  

hjúkrunarheimila.	  Dæmi	  um	  slíkt	  getur	  verið	  baðtími	  og	  málsverðartími.	  Úr	  könnuninni	  má	  

finna	  nokkur	  dæmi	  því	  tengdu.	  Til	  að	  mynda	  þurftu	  íbúar	  stofnana	  að	  bíða	  oft	  og	  jafnvel	  lengi	  

eftir	  aðstoð	  við	  að	  klæða	  sig	  þegar	  þeir	  vöknuðu.	  Óskir	  þeirra	  voru	  oft	  á	  tíðum	  ekki	  virtar,	  til	  

dæmis	  þegar	  þeir	  vildu	  fara	  í	  bað	  á	  öðrum	  en	  tilsettum	  tíma.	  Vert	  er	  að	  staldra	  við	  eina	  

niðurstöðu	  könnunarinnar	  sem	  sýndi	  að	  þeir	  sem	  inni	  á	  stofnunum	  voru	  kusu	  stundum	  að	  

ráða	  sem	  minnst	  sjálfir	  um	  hagi	  sína.	  Ástæðan	  var	  sú	  að	  heimilismenn	  litu	  á	  

öldrunarstofnunina	  ekki	  sem	  sitt	  heimili	  og	  fannst	  eðlilegt	  að	  starfsmenn	  tækju	  ákvarðanir	  

fyrir	  þá.	  Með	  þessum	  hugsunarhætti	  eiga	  aldraðir	  hættu	  á	  að	  skerða	  sitt	  eigið	  sjálfræði,	  

hugsunarhátt	  og	  væntingar	  (Ástríður	  Stefánsdóttir	  og	  Vilhjálmur	  Árnason,	  2004).	  

Aldursmisrétti	  og	  hluthyggja	  eru	  einnig	  þeir	  þættir	  sem	  geta	  haft	  áhrif	  á	  sjálfræði	  þeirra.	  

Kvillar	  geta	  verið	  til	  staðar	  sem	  hrjá	  hinn	  aldraða	  og	  eru	  þeir	  oftar	  en	  ekki	  meðhöndlaðir	  á	  

þann	  hátt	  að	  þeir	  séu	  eðlilegir	  af	  því	  að	  viðkomandi	  er	  orðinn	  þetta	  gamall.	  Ákveðin	  hætta	  er	  

hins	  vegar	  fólgin	  í	  því	  ef	  einungis	  er	  horft	  til	  aldurs	  fólks	  og	  hann	  látinn	  útskýra	  allt,	  því	  þá	  er	  

um	  leið	  alhæft	  yfir	  allan	  aldurshópinn.	  Afleiðingarnar	  geta	  verið	  þær	  að	  sjálfræði	  aldraðra	  

skerðist.	  Margir	  hinna	  öldruðu	  líta	  svo	  á	  að	  verið	  sé	  að	  vernda	  þá	  þegar	  ákvarðanir	  eru	  

teknar.	  Þegar	  aldursmisrétti	  er	  beitt	  á	  þennan	  hátt	  er	  hins	  vegar	  algengt	  að	  litið	  sé	  til	  hins	  

aldraða	  sem	  einstaklings	  sem	  sé	  vanhæfur	  að	  taka	  sínar	  eigin	  ákvarðanir	  sem	  geta	  tengst	  lífi	  

þeirra,	  búsetu	  eða	  fjármálum.	  Hluthyggju	  hefur	  verið	  lýst	  á	  þann	  hátt	  að	  um	  fræðilegri	  

útgáfu	  af	  aldursmisrétti	  sé	  um	  að	  ræða.	  Þegar	  talað	  er	  um	  hluthyggju	  þá	  er	  miðað	  við	  
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einsleitan	  hóp	  manna	  þar	  sem	  allir	  eru	  með	  sömu	  þarfir,	  vilja	  og	  þrá.	  Reynt	  er	  að	  finna	  leið	  

sem	  sé	  skilvirkari	  til	  að	  sinna	  heilsuþörfum	  þessa	  hóps	  inni	  á	  stofnununum.	  Þetta	  hefur	  haft	  í	  

för	  með	  sér	  að	  aðaláherslan	  er	  lögð	  á	  úrræði	  til	  þess	  að	  reyna	  að	  bæta	  úr	  sjúkdómum	  sem	  og	  

vandamálum	  en	  þá	  gleymist	  oft	  á	  tíðum	  að	  bæta	  aðra	  kosti,	  svo	  sem	  sjálfræði	  eða	  virkni	  hins	  

aldraða	  (Ástríður	  Stefánsdóttir	  og	  Vilhjálmur	  Árnason,	  2004).	  

Í	  könnun	  sem	  framkvæmd	  var	  árið	  2006	  var	  kynhegðun	  fólks	  á	  aldrinum	  40-‐80	  ára	  

skoðuð	  með	  tilliti	  til	  vandamála	  sem	  kunnu	  að	  koma	  upp	  í	  kynlífi.	  Af	  þeim	  sem	  svöruðu	  voru	  

54%	  karla	  og	  21%	  kvenna	  á	  aldrinum	  70-‐80	  ára.	  Í	  könnuninni	  var	  greint	  frá	  því	  að	  

þátttakendur	  hefðu	  stundað	  kynlíf	  12	  mánuðum	  áður	  en	  hún	  var	  lögð	  fyrir.	  Samkvæmt	  

könnuninni	  voru	  82%	  karla	  og	  77%	  kvenna	  sem	  tóku	  þátt	  sammála	  þeirri	  yfirlýsingu	  að	  

fullnægjandi	  kynlíf	  væri	  nauðsynlegt	  til	  að	  viðhalda	  heilbrigðu	  sambandi.	  Einungis	  14%	  karla	  

og	  18%	  kvenna	  sögðu	  að	  aldraðir	  höfðu	  ekki	  áhuga	  á	  kynlífi	  lengur.	  Meirihluti	  svarenda	  

sagðist	  þó	  vera	  hlynntur	  læknismeðferðum	  til	  þess	  að	  hjálpa	  öldruðum	  að	  njóta	  heilbrigðs	  

kynlífs.	  Þegar	  hugað	  var	  að	  vandamálum	  aldraðra	  karlmanna	  var	  ótímabært	  sáðlát	  stærsta	  

vandamálið.	  Niðurstöður	  könnunarinnar	  bentu	  til	  þess	  að	  11%	  aldraðra	  karlmanna,	  sem	  voru	  

virkir	  í	  kynlífi,	  sögðust	  þjást	  af	  ótímabæru	  sáðláti	  en	  næst	  algengasta	  vandamálið	  var	  að	  ná	  

fullri	  reisn	  sem	  einungis	  8%	  karla	  viðurkenndu.	  Sumir	  karlmenn	  sögðust	  ekki	  geta	  fengið	  

fullnægingu	  né	  höfðu	  áhuga	  á	  kynlífi	  og	  öðrum	  fannst	  það	  ekki	  eftirsóknarvert.	  Í	  heildina	  

voru	  um	  23%	  karlkyns	  þátttakendur	  sem	  kvörtuðu	  yfir	  einhverju	  vandamáli	  tengdu	  kynlífi	  

(Nicolosi	  o.fl.,	  2006).	  

Niðurstöður	  voru	  á	  annan	  veg	  hjá	  konunum	  sem	  tóku	  þátt	  í	  könnuninni.	  Helsta	  

vandamálið	  sem	  fram	  kom	  hjá	  þeim	  var	  lítill	  áhugi	  á	  kynlífi,	  en	  um	  18%	  kvenna	  sögðust	  finna	  

fyrir	  því.	  Því	  næst	  var	  það	  vangeta	  til	  þess	  að	  ná	  fullnægingu	  meðal	  13%	  kvenna	  og	  11%	  

þeirra	  sögðust	  ekki	  njóta	  kynlífs.	  Einnig	  lýstu	  11%	  því	  að	  þær	  ættu	  í	  erfiðleikum	  með	  að	  

blotna	  þegar	  kynferðisleg	  örvun	  ætti	  sér	  stað.	  Fæstar	  konur	  kvörtuðu	  undan	  líkamlegum	  

sársauka	  við	  kynlíf,	  en	  einungis	  6%	  kynferðislegra	  virkra	  kvenna	  áttu	  við	  það	  vandamál	  að	  

stríða.	  Alls	  32%	  kvenna	  gátu	  að	  minnsta	  kosti	  tengt	  við	  eitt	  ofangreint	  vandamál.	  Hlutfall	  milli	  

karla	  og	  kvenna	  sem	  leituðu	  sér	  aðstoðar	  vegna	  kynferðislegra	  vandamála	  var	  nokkuð	  jafnt	  

þegar	  litið	  var	  á	  niðurstöður	  könnunarinnar.	  Um	  36%	  þátttakenda	  leituðu	  sér	  engrar	  

aðstoðar	  en	  um	  31%	  leitaði	  til	  læknis	  og	  19%	  leituðu	  sér	  svara	  í	  fjölmiðlum.	  Rúmlega	  74%	  

þeirra	  einstaklinga	  sem	  áttu	  við	  einhverskonar	  vandamál	  að	  stríða	  leituðu	  sér	  engrar	  
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aðstoðar	  þar	  sem	  meirihluti	  útskýrði	  ástæðu	  sína	  á	  þann	  veg	  að	  lítill	  skilningur	  væri	  á	  

vandamáli	  þeirra.	  Öðrum	  fannst	  vandamál	  þeirra	  ekki	  teljast	  til	  læknisfræðilegra	  vandamála,	  

eða	  fóru	  hjá	  sér	  við	  að	  ræða	  um	  kynlíf	  sitt	  við	  aðra	  (Nicolosi	  o.fl.,	  2006).	  

Árið	  2015	  fór	  Háskólinn	  í	  Manchester	  af	  stað	  með	  rannsókn	  þar	  sem	  einblínt	  var	  á	  

kynhegðun	  aldraðra.	  Rannsóknin	  var	  sú	  fyrsta	  sinnar	  tegundar	  þar	  sem	  rannsakað	  var	  kynlíf	  

fólks	  eldra	  en	  80	  ára.	  Um	  rúmlega	  7000	  þátttakendur	  voru	  fengnir	  til	  þess	  að	  svara	  

spurningarlista	  sem	  tengdist	  kynlífi.	  Niðurstöður	  sýndu	  að	  aldraðir	  einstaklingar	  njóti	  kynlífs	  í	  

auknum	  mæli.	  Jafnvel	  þótt	  fólk	  sé	  komið	  á	  efri	  ár	  sé	  það	  enn	  kynferðislega	  virkt.	  Rúmlega	  

helmingur	  karlkyns	  þátttakenda	  eða	  um	  54%	  sögðust	  ennþá	  vera	  kynferðislega	  virkir	  og	  það	  

sama	  mátti	  segja	  um	  31%	  kvenkyns	  þátttakenda	  í	  rannsókninni.	  Þriðjungur	  þessara	  

þátttakenda,	  bæði	  konur	  og	  karlar,	  sögðust	  stunda	  kynlíf	  að	  minnsta	  kosti	  tvisvar	  sinnum	  í	  

mánuði.	  Færri	  en	  3%	  neituðu	  að	  svara	  spurningunum	  varðandi	  eigið	  kynlíf	  og	  athafnir	  

(University	  of	  Manchester,	  2015).	  

Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  leiddu	  í	  ljós	  að	  32%	  kvenna	  yrðu	  fyrir	  kynferðislegri	  örvun,	  

en	  einungis	  27%	  þessara	  kvenna	  fengju	  fullnægingu.	  Auk	  þess	  bentu	  niðurstöður	  til	  þess	  að	  

39%	  karla	  gætu	  ekki	  fengið	  getnaðarlim	  sinn	  til	  þess	  að	  harðna.	  Veikindi	  höfðu	  meiri	  áhrif	  á	  

kynheilbrigði	  karla	  frekar	  en	  kvenna	  og	  höfðu	  karlmenn	  með	  hækkandi	  aldri	  meiri	  áhyggjur	  

af	  kynlífsathöfnum	  sínum	  frekar	  en	  konur.	  Niðurstöður	  bentu	  til	  þess	  að	  20%	  kvenna	  og	  31%	  

karla	  segðist	  njóta	  þess	  að	  strjúka	  eða	  kyssa	  hvort	  annað	  einstaka	  sinnum.	  Meðal	  þeirra	  

þátttakenda,	  sem	  tóku	  þátt	  í	  rannsókninni,	  töldu	  10%	  kvenna	  og	  1%	  karla	  sig	  vera	  skyldug	  til	  

þess	  að	  stunda	  kynlíf	  (University	  of	  Manchester,	  2015).	  

Aðrar	  erlendar	  rannsóknir	  sem	  tengjast	  kynhegðun	  aldraðra	  einstaklinga	  á	  aldrinum	  75-‐

80	  ára	  hafa	  bent	  til	  þess	  að	  38.5%	  karla	  og	  16.7%	  kvenna	  telji	  sig	  hafa	  stundað	  kynlíf	  með	  

maka	  sínum	  síðastliðna	  12	  mánuði.	  Með	  hækkandi	  aldri	  eru	  talsvert	  minni	  líkur	  á	  því	  að	  

konur	  eigi	  í	  nánum	  samskiptum	  við	  hitt	  kynið	  frekar	  en	  karlar.	  Konur	  og	  karlar,	  sem	  voru	  

kynferðislega	  virk,	  greindu	  frá	  því	  að	  þau	  ættu	  við	  að	  minnsta	  kosti	  eitt	  kynferðislegt	  

vandamál	  að	  stríða	  og	  að	  konur	  væru	  líklegri	  til	  þess	  að	  missa	  áhugann	  á	  kynlífi	  frekar	  en	  

aldraðir	  karlar,	  ef	  þær	  væru	  ekki	  í	  sambandi	  eða	  hjónabandi	  (Bancroft,	  2007).	  

Það	  sem	  hefur	  varpað	  skugga	  á	  þær	  rannsóknir	  og	  kannanir	  sem	  framkvæmdar	  hafa	  

verið	  á	  þessu	  tiltekna	  sviði	  er	  að	  aðferðafræðilegir	  gallar	  eru	  til	  staðar	  í	  þeim	  flestum.	  

Spurningar	  hafa	  vaknað	  um	  hvort	  úrtakið	  sé	  nógu	  skýrt,	  það	  er	  að	  segja	  er	  verið	  að	  skoða	  



20	  

nægjanlega	  fullorðið	  fólk.	  Einnig	  skekkir	  það	  niðurstöður	  að	  læknar	  inni	  á	  hjúkrunarheimilum	  

vísa	  íbúum	  í	  rannsóknina	  sem	  verið	  er	  að	  framkvæma,	  hvort	  sem	  íbúum	  líki	  það	  eða	  ekki.	  Nú	  

til	  dags	  lifir	  fólk	  mun	  lengur	  en	  það	  gerði	  áður	  fyrr	  og	  konur	  lifa	  að	  jafnaði	  lengur	  en	  

karlmenn	  (Berglind	  Magnúsdóttir,	  2003;	  Bancroft,	  2007).	  

Eins	  og	  rætt	  var	  um	  í	  kafla	  tvö	  er	  félagsráðgjöf	  hjálparstétt	  sem	  aðstoðar	  einstaklinga	  

sem	  eiga	  við	  félags-‐	  og	  tilfinningaleg	  vandamál	  að	  stríða	  (Sigrún	  Júlíusdóttir,	  2006).	  Eitt	  af	  

hlutverkum	  félagsráðgjafa	  í	  starfi	  með	  öldruðum	  einstaklingum	  er	  að	  veita	  þeim	  aðstoð	  og	  

ráðgjöf.	  Hún	  getur	  snúið	  að	  persónulegum	  þáttum	  í	  lífi	  viðkomandi,	  hvort	  sem	  um	  er	  að	  

ræða	  viðkvæmt	  málefni	  eða	  ekki.	  Kynlíf	  er	  eitt	  það	  persónulegasta	  í	  augum	  margra	  og	  ekki	  

eitthvað	  sem	  allir	  eru	  tilbúnir	  að	  tala	  opinskátt	  um.	  Það	  á	  sérstaklega	  við	  um	  ef	  upp	  koma	  

einhver	  vandamál	  sem	  tengjast	  því	  málefni,	  rétt	  eins	  og	  í	  könnununum	  hér	  að	  framanverðu.	  

Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  nálgast	  slíka	  erfiðleika	  af	  varkárni	  og	  virðingu	  með	  heildarsýn	  

félagsráðgjafans	  að	  leiðarljósi.	  Mikilvægt	  er	  að	  þekkja	  vel	  þær	  bjargir	  og	  lausnir	  sem	  standa	  

hverjum	  og	  einum	  til	  boða.	  Þannig	  þarf	  félagsráðgjafinn	  að	  vera	  tilbúinn	  að	  veita	  viðkomandi	  

einstaklingi	  eða	  hjónum	  ráðgjöf	  sem	  snýr	  að	  samlífi	  þeirra	  eða	  að	  vísa	  á	  aðila	  eða	  staði	  þar	  

sem	  viðkomandi	  getur	  fengið	  viðeigandi	  aðstoð	  (Lára	  Björnsdóttir,	  2006).	  

3.2 Samkynhneigð	  og	  aldraðir	  	  

Þegar	  rætt	  er	  um	  kynlíf	  aldraðra	  á	  ákveðinn	  hópur	  samfélagsins	  til	  að	  gleymast.	  Sá	  hópur	  

fólks	  eru	  þeir	  sem	  samkynhneigðir	  eru,	  tvíkynhneigðir	  eða	  transfólk	  (STT).	  Samkynhneigðir	  

einstaklingar	  eru	  ef	  til	  vill	  sá	  hópur	  sem	  gleymist	  nær	  alltaf	  og	  er	  jafnvel	  gert	  ráð	  fyrir	  því	  að	  

þessi	  hópur	  sé	  ekki	  til.	  Ekki	  eru	  til	  margar	  rannsóknir	  á	  kynhegðun	  samkynhneigðra,	  

tvíkynhneigðra	  og	  transfólks,	  en	  samt	  sem	  áður	  er	  þetta	  hópur	  sem	  þarfnast	  þess	  að	  vera	  

rannsakaður.	  Niðurstöður	  rannsóknar	  Ásgeirs	  Péturssonar	  og	  fleiri	  leiddu	  í	  ljós	  að	  þessir	  

einstaklingar	  glíma	  oft	  á	  tíðum	  við	  vandamál	  af	  ýmsum	  toga	  og	  eiga	  því	  í	  erfiðleikum	  með	  að	  

lifa	  því	  lífi	  sem	  viðkomandi	  vill	  lifa,	  sökum	  fordóma	  samfélagsins	  (Ásgeir	  Pétursson	  o.fl.,	  

2010).	  	  

Til	  eru	  tilvik	  þar	  sem	  einstaklingar	  treysta	  sér	  ekki	  til	  að	  opinbera	  kynhneigð	  sína	  og	  haga	  

því	  frekar	  lífi	  sínu	  eins	  og	  þeir	  telja	  að	  aðrir	  vilja	  að	  þeir	  lifi	  því.	  Niðurstöður	  rannsóknar	  

Ásgeirs	  og	  fleiri	  hafa	  á	  undanförnum	  árum	  bent	  til	  að	  samkynhneigðir	  aldraðir	  einstaklingar	  

séu	  fimm	  sinnum	  ólíklegri	  til	  að	  þiggja	  heilbrigðis-‐	  og	  félagslega	  hjálp	  sem	  þeir	  þurfa,	  af	  ótta	  

við	  mismunun	  í	  sinn	  garð	  frá	  einstaklingum	  sem	  ættu	  í	  raun	  og	  veru	  að	  aðstoða	  þá.	  
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Niðurstöður	  þessarar	  rannsóknar	  sýna	  að	  slíkt	  geti	  haft	  slæm	  áhrif	  á	  heilsu	  þessara	  

einstaklinga,	  þar	  sem	  ólíklegt	  er	  að	  þeir	  muni	  leita	  sér	  þeirrar	  aðstoðar	  sem	  þeir	  þurfa	  á	  að	  

halda.	  Kynslóðin	  sem	  telst	  til	  aldraðra	  einstaklinga	  í	  dag	  er	  frekar	  neikvæð	  í	  garð	  

samkynhneigðra	  og	  getur	  það	  haft	  í	  för	  með	  sér	  gífurleg	  áhrif	  á	  kynferðislega	  tjáningu	  þeirra.	  

Til	  eru	  dæmi	  um	  að	  samkynhneigðir	  einstaklingar	  hafi	  til	  dæmis	  aldrei	  opinberað	  kynhneigð	  

sína	  vegna	  þeirra	  neikvæðni	  sem	  því	  fylgir.	  Það	  fólk	  glími	  oft	  við	  meira	  stress	  þar	  sem	  það	  

þarf	  mun	  oftar	  að	  fela	  kynhneigð	  sína	  fyrir	  öðru	  fólki	  (Ásgeir	  Pétursson,	  o.fl.,	  2010).	  

Aldurshópurinn	  sem	  telst	  til	  aldraðra	  einstaklinga	  í	  dag	  er	  af	  þeirri	  kynslóð	  þar	  sem	  

samkynhneigð	  taldist	  vera	  óeðlileg.	  Árið	  1960,	  eftir	  byltingu	  samkynhneigðra,	  fór	  fólk	  hins	  

vegar	  að	  líta	  þetta	  öðrum	  augum.	  Þrátt	  fyrir	  það	  er	  fyrri	  kynslóð	  gagnkynhneigðra	  

einstaklinga	  ennþá	  á	  eftir	  þeirri	  kynslóð	  sem	  nú	  vex	  úr	  grasi.	  Margir	  eru	  enn	  á	  þeirri	  skoðun	  

að	  samkynhneigð	  sé	  óeðlilegt	  fyrirbæri	  og	  eitthvað	  sem	  má	  alls	  ekki	  ræða	  um.	  Eitt	  af	  því	  sem	  

þessir	  eldri	  samkynhneigðir	  einstaklingar	  hafa	  miklar	  áhyggjur	  af	  er	  útskúfun	  úr	  samfélagi	  

sínu.	  Áhyggjuefni	  þeirra	  snýst	  um	  að	  ef	  þeir	  opinberi	  kynhneigð	  sína	  þá	  eigi	  þeir	  á	  hættu	  að	  

missa	  félagsleg-‐	  og	  tilfinningaleg	  tengsl,	  missa	  vini	  og	  fá	  jafnvel	  ekki	  að	  tilheyra	  þeirri	  kirkju	  

sem	  þeir	  sækja.	  Auk	  þess	  að	  þeir	  fái	  ekki	  þann	  stuðning	  sem	  þeir	  þurfa	  á	  að	  halda	  (Ásgeir	  

Pétursson,	  o.fl.,	  2010).	  	  

Samkvæmt	  höfundum	  greinarinnar	  er	  talið	  að	  1.75-‐3.5	  milljónir	  aldraðra	  einstaklinga	  í	  

Bandaríkjunum	  séu	  samkynhneigðir.	  Þrátt	  fyrir	  þessar	  upplýsingar	  hefur	  þessi	  hópur	  verið	  

lítið	  sem	  ekkert	  rannsakaður	  og	  þar	  af	  leiðandi	  er	  ekki	  mikil	  þekking	  til	  staðar	  um	  þennan	  

tiltekna	  hóp.	  Það	  má	  því	  segja	  að	  það	  fólk	  lifi	  lífi	  sínu	  og	  sé	  stimplað	  tvöfalt,	  bæði	  sem	  

aldraður	  og	  samkynhneigður	  einstaklingur.	  Þar	  að	  auki	  greina	  Ásgeir	  og	  fleiri	  (2010)	  frá	  því	  að	  

samkvæmt	  rannsóknum	  á	  öldruðum	  samkynhneigðum	  einstaklingum,	  tvíkynhneigðum	  og	  

transfólki	  er	  í	  rauninni	  ekki	  til	  nein	  almennileg	  lýsing	  á	  hópnum.	  Hann	  virðist	  því	  vera	  falinn.	  

Flestar	  þær	  rannsóknir	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  hafa	  verið	  byggðar	  á	  samkynhneigðu	  hvítu,	  

menntuðu,	  millistéttar	  fólki.	  Einnig	  hafa	  flestar	  þessar	  rannsóknir	  þjónað	  einum	  tilgangi	  en	  

það	  er	  að	  bera	  saman	  sambönd	  milli	  gagnkyn-‐	  og	  samkynhneigðra	  einstaklinga	  (Ásgeir	  

Pétursson,	  o.fl.,	  2010).	  

Í	  þessum	  rannsóknum	  er	  reynt	  að	  láta	  sambönd	  samkynhneigðra	  líkjast	  að	  mestu	  leyti	  

samböndum	  gagnkynhneigðra	  einstaklinga.	  Sá	  hópur	  einstaklinga	  sem	  virðist	  ekki	  vilja	  taka	  

virkan	  þátt	  í	  rannsóknum	  sem	  þessum	  eru	  lesbíur	  á	  efri	  árum.	  Flestum	  þeirra	  finnst	  vera	  
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einblínt	  of	  mikið	  á	  aldur	  í	  rannsóknum	  og	  hafa	  örfáar	  rannsóknir	  verið	  gerðar	  í	  hópi	  sem	  snýr	  

að	  60	  ára	  og	  eldri.	  Þessi	  hópur	  er	  því	  ekki	  eins	  sýnilegur	  í	  dag	  og	  áætlað	  var	  en	  samt	  bendir	  

margt	  til	  þess	  að	  umræðan	  sé	  að	  verða	  opnari	  og	  er	  litið	  á	  það	  sem	  ákveðið	  fagnaðarefni	  

(Ásgeir	  Pétursson,	  o.fl.,	  2010).	  
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4 Samfélagið	  og	  viðhorf	  
Hver	  og	  einn	  einstaklingur	  hefur	  skoðun	  eða	  viðhorf	  sem	  beinist	  að	  einhverju	  ákveðnu	  

málefni.	  Hvort	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  stjórnvöld,	  skólamál,	  vinnustaði	  eða	  jafnvel	  hinn	  almenna	  

borgara.	  Oft	  myndum	  við	  okkur	  skoðun	  út	  frá	  þeirri	  umræðu	  sem	  verður	  til	  í	  samfélaginu.	  

Viðhorf	  til	  hins	  aldraða	  og	  stöðu	  hans	  mótast	  oft	  af	  þeirri	  umræðu	  sem	  myndast	  vegna	  

aðstæðna	  þeirra	  innan	  samfélagsins,	  hvort	  sem	  hún	  er	  sprottin	  af	  jákvæðri	  eða	  neikvæðri	  

umfjöllun.	  Í	  þessum	  kafla	  verður	  fjallað	  almennt	  um	  viðhorf	  aldraðra	  til	  samfélagsins,	  

fordóma	  gagnvart	  þessum	  aldurshópi	  og	  síðast	  en	  ekki	  síst	  viðhorf	  samfélagsins	  til	  hins	  

aldraða.	  Markmiðið	  er	  að	  varpa	  ljósi	  á	  umfjöllunarefnið.	  	  

4.1 Viðhorf	  til	  hins	  aldraða	  	  
Mikil	  umræða	  er	  meðal	  almennings	  varðandi	  viðhorf	  til	  aldraða.	  Flestir	  vilja	  öldruðum	  

einstaklingum	  vel,	  en	  viðhorf	  geta	  reynst	  ólík	  meðal	  fólks.	  Þegar	  kemur	  að	  tillögum	  til	  þess	  

að	  bæta	  aðstæður	  fólks	  í	  þessum	  tiltekna	  málaflokki	  eru	  þær	  oft	  byggðar	  á	  tilfinningum	  

frekar	  en	  þeim	  staðreyndum	  sem	  liggja	  til	  grundvallar.	  Viðhorf	  til	  hins	  aldraða	  mótast	  oft	  af	  

umræðu	  varðandi	  aðstæður	  og	  stöðu	  þeirra	  í	  samfélaginu.	  Í	  bernsku	  okkar	  mótast	  þær	  

skoðanir	  og	  viðhorf	  í	  því	  umhverfi	  sem	  við	  búum	  í,	  ásamt	  sjálfsmynd	  hvers	  og	  eins.	  Í	  

samfélaginu	  er	  einstaklingum	  skipt	  í	  aldurshópa	  sem	  veitir	  þeim	  ákveðin	  réttindi	  og	  setur	  

þeim	  ákveðnar	  skorður.	  Þrátt	  fyrir	  að	  einstaklingum	  sé	  skipt	  niður	  í	  tiltekna	  hópa,	  sem	  síðar	  

eru	  skilgreindir	  út	  frá	  aldri	  sínum,	  er	  hver	  og	  einn	  meðlimur	  hins	  tiltekna	  hóps	  jafn	  ólíkur	  og	  

annar	  meðlimur	  hans	  (Sigurveig	  H.	  Sigurðardóttir,	  2006-‐b).	  	  

Þegar	  kemur	  að	  öldruðum	  og	  umræðunni	  í	  garð	  þeirra	  virðist	  oft	  gleymast	  að	  hópurinn	  

sem	  slíkur	  er	  mjög	  svo	  ólíkur	  innbyrðis.	  Því	  eldri	  sem	  einstaklingurinn	  verður,	  því	  ólíkari	  

verður	  hann	  öðrum	  meðlimum	  innan	  þess	  hóps	  sem	  hann	  tilheyrir.	  Aldur	  einstaklinga	  segir	  

ekki	  til	  um	  þær	  óskir	  eða	  þarfir	  sem	  viðkomandi	  hefur.	  Talsverður	  munur	  getur	  verið	  til	  

staðar	  á	  viðhorfum,	  áherslum	  og	  áhugasviði	  fólks	  sem	  er	  67	  ára	  og	  þeirra	  sem	  eru	  97	  ára	  

(Sigurveig	  H.	  Sigurðardóttir,	  2006-‐b).	  

Richard	  A.	  Kalish	  vakti	  athygli	  árið	  1979	  á	  því	  viðhorfi	  að	  aðrir	  einstaklingar	  í	  samfélaginu	  

töldu	  sig	  vita	  betur	  en	  hinn	  aldraði	  og	  hvað	  væri	  honum	  fyrir	  bestu.	  Þetta	  viðhorf	  nefndi	  

Kalish	  „Nýja	  aldursfordóma“	  (New	  ageism).	  Kalish	  hélt	  því	  fram	  að	  flestir,	  ef	  ekki	  allir,	  sem	  
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rannsökuðu	  aðstæður	  aldraðra	  einstaklinga	  og	  veittu	  þeim	  þjónustu,	  lögðu	  fyrst	  og	  fremst	  

eigið	  mat	  á	  stöðuna	  og	  töldu	  sig	  vita	  betur.	  Einnig	  ákveða	  þeir	  hvaða	  þjónustu	  hinn	  aldraði	  

skuli	  fá.	  Lars	  Tornstam	  var	  rannsakandi	  sem	  kannaði	  viðhorf	  samfélagsins	  til	  hins	  aldraða	  

einstaklings.	  Hann	  taldi	  að	  viðhorfið	  sem	  Kalish	  lýsti	  ætti	  hugsanlega	  rætur	  sínar	  að	  rekja	  til	  

fyrirlitningar	  á	  veikleika	  sem	  virtist	  vera	  dulbúin.	  Tornstam	  framkvæmdi	  tvær	  rannsóknir	  	  

sem	  tengdust	  viðhorfi	  samfélagsins	  til	  hins	  aldraða.	  Fyrri	  rannsókn	  hans	  var	  framkvæmd	  árið	  

1984	  og	  seinni	  árið	  2002.	  Niðurstöður	  þeirra	  bentu	  til	  þess	  að	  meirihluti	  þátttakenda	  vildi	  að	  

þeir	  sem	  væru	  65	  ára	  og	  eldri	  hefðu	  meiri	  áhrif	  sem	  og	  stærra	  rými	  innan	  samfélagsins.	  Þeir	  

töldu	  samt	  sem	  áður	  að	  einstaklingur	  sem	  náð	  hefði	  65	  ára	  aldri	  ætti	  ekki	  að	  vera	  á	  þingi	  

(Sigurveig	  H.	  Sigurðardóttir,	  2006-‐b).	  	  

Í	  nýrri	  flokkun	  (e.	  typology)	  sem	  Tornstam	  notar	  þegar	  kemur	  að	  viðhorfum	  til	  hins	  

aldraða,	  nefnir	  hann	  eina	  formgerðina	  „Að	  vorkenna	  jákvætt“	  (e.	  pitying	  positive).	  Á	  þann	  

hátt	  bendir	  hann	  á	  að	  verið	  sé	  að	  reyna	  að	  tengja	  tilfinningar	  sem	  bælast	  í	  fyrirlitningu,	  

veikleika	  og	  þörfinni	  fyrir	  því	  að	  virða	  hinn	  aldraða.	  Þau	  viðhorf	  sem	  hafa	  verið	  ríkjandi	  

varðandi	  þjónustu	  við	  aldraða	  eru	  fyrst	  og	  fremst	  þau	  að	  hún	  sé	  of	  kostnaðarsöm	  fyrir	  

samfélagið	  sjálft	  sem	  hefur	  ekki	  efni	  á	  að	  veita	  öldruðum	  þá	  þjónustu	  sem	  telst	  viðeigandi.	  

Slík	  viðhorf	  geta	  skapað	  óöryggi	  og	  vanlíðan	  meðal	  aldraðra	  sem	  getur	  leitt	  til	  þess	  að	  þeir	  líti	  

á	  sig	  sem	  byrði	  innan	  samfélagsins	  (Sigurveig	  H.	  Sigurðardóttir,	  2006-‐b).	  	  

Kannanir	  hafa	  verið	  framkvæmdar	  á	  viðhorfi	  aldraðra	  til	  ýmissa	  málefna.	  Árið	  2012	  

framkvæmdi	  Capacent	  Gallup	  könnun	  á	  högum	  aldraða	  á	  Íslandi.	  Þar	  var	  leitað	  eftir	  viðhorfi	  

þeirra	  til	  ýmissa	  atriða	  sem	  tengdust	  velferð	  þeirra	  í	  íslensku	  samfélagi.	  Í	  einni	  spurningunni	  

var	  leitað	  eftir	  áliti	  þátttakenda	  á	  viðhorfi	  samfélagsins	  til	  aldraðra.	  Í	  ljós	  kom	  að	  meirihluti	  

eldra	  fólks	  telur	  að	  landsmenn	  hafi	  jákvætt	  viðhorf	  gagnvart	  þessum	  tiltekna	  hópi.	  Vert	  er	  að	  

benda	  á	  að	  svipuð	  könnun	  var	  framkvæmd	  í	  janúar	  2006	  til	  desember	  2007.	  Marktækur	  

munur	  var	  á	  niðurstöðum	  milli	  þessara	  kannana.	  Um	  11.6%	  þátttakenda	  töldu	  að	  viðhorf	  

samfélagsins	  til	  aldraðra	  væri	  mjög	  jákvætt	  árið	  2012	  en	  9.2%	  töldu	  það	  mjög	  jákvætt	  árið	  

2006-‐2007.	  Þegar	  skoðaðar	  eru	  tölur	  árin	  2006-‐2007	  og	  árið	  2012	  má	  sjá	  marktækan	  mun.	  

Árið	  2012	  töldu	  50.3%	  aldraðra	  að	  viðhorf	  samfélagsins	  væri	  frekar	  jákvætt	  í	  garð	  þeirra	  en	  

árin	  2006-‐2007	  var	  það	  einungis	  46%.	  Fram	  kom	  árin	  2006-‐2007	  að	  22.2%	  einstaklinga	  í	  

samfélaginu	  töldu	  að	  viðhorf	  þeirra	  gagnvart	  öldruðum	  væri	  frekar	  neikvætt	  en	  árið	  2012	  

voru	  það	  18.3%.	  Um	  það	  bil	  6.6%	  töldu	  það	  mjög	  neikvætt	  árin	  2006-‐2007	  og	  voru	  4.6%	  á	  
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sama	  máli	  árið	  2012.	  Enginn	  munur	  var	  á	  milli	  ára	  þegar	  kom	  að	  svarmöguleikanum	  hvorki	  

né	  þar	  sem	  hann	  stóð	  í	  stað	  (Velferðarráðuneytið,	  2012).	  

4.2 Viðhorf	  samfélagsins	  til	  kynlífs	  aldraðra	  	  

Samkvæmt	  erlendum	  rannsóknum	  ríkir	  ákveðin	  staðalímynd	  um	  að	  aldraðir	  séu	  kynlausir.	  

Lítil	  sem	  engin	  umræða	  hefur	  átt	  sér	  stað	  varðandi	  kynlíf	  þeirra	  og	  reynist	  það	  fólki	  erfitt	  að	  

mynda	  sér	  skoðanir	  sem	  eru	  fordómalausar	  (Rheaume	  og	  Mitty,	  2008).	  Með	  auknum	  fjölda	  

aldraðra	  er	  nauðsynlegt	  að	  breyta	  viðhorfum	  samfélagsins	  og	  auka	  þekkingu	  almennings	  á	  

viðfangsefninu.	  Eins	  og	  áður	  hefur	  verið	  bent	  á	  sýna	  rannsóknir	  að	  fólk	  hefur	  almennt	  

neikvætt	  viðhorf	  til	  kynlífs	  hjá	  öldruðum	  og	  telja	  kynlíf	  vera	  fyrir	  yngra	  fólk.	  Þetta	  viðhorf	  

almennings	  getur	  haft	  áhrif	  á	  aldraða	  og	  hvernig	  þeir	  hugsa	  um	  kynlíf	  (Madsen,	  2012).	  

Til	  þess	  að	  fá	  innsýn	  inn	  í	  samfélagið	  og	  viðhorf	  þess	  til	  kynlífsiðkana	  þeirra	  sem	  komnir	  

eru	  á	  efri	  ár	  er	  áhugavert	  að	  skoða	  þetta	  út	  frá	  sögulegu	  samhengi.	  Þegar	  upplýsingar	  um	  

kynlíf	  aldraðra	  til	  dæmis	  frá	  miðöldum	  eru	  skoðaðar	  eru	  þær	  allar	  neikvæðar.	  Samkvæmt	  

gildum	  og	  viðmiðum	  samfélagsins	  á	  kynferðislegur	  áhugi	  að	  byrja	  á	  miðfullorðinsárum	  og	  er	  

yfirleitt	  talað	  um	  þau	  ár	  sem	  unglingsár,	  enda	  er	  það	  talið	  verið	  upphaf	  kynþroskaskeiðs.	  

Hægt	  er	  að	  tengja	  kenningu	  Freuds	  um	  kynorkustigin	  og	  þroskakenningu	  Erikson	  og	  Piaget	  

við	  kynlíf	  á	  miðfullorðinsárum.	  Hinir	  síðarnefndu	  fræðimenn	  tengjast	  miðfullorðinsárum	  mun	  

betur	  en	  sá	  fyrrnefndi.	  Samkvæmt	  Freud	  byrjar	  kynferðislegur	  áhugi	  á	  þriðja	  stigi	  

kynorkustigsins,	  sem	  er	  við	  fjögurra	  til	  sex	  ára	  aldur.	  Þegar	  einstaklingur	  kemst	  á	  unglingsárin	  

beinist	  orkan	  eða	  hvötin	  út	  á	  við.	  Þegar	  hann	  fullorðnast	  reynir	  viðkomandi	  að	  finna	  sér	  

lífsförunaut	  og	  stofna	  fjölskyldu.	  Samkvæmt	  þroskakenningu	  Erikson	  og	  Piaget	  byrjar	  

kynferðislegur	  áhugi	  á	  fjórða	  stigi,	  12-‐15	  ára	  (Piaget)	  og	  fimmta	  stigi,	  12-‐18	  ára	  (Erikson)	  og	  

er	  gert	  ráð	  fyrir	  því	  að	  einstaklingurinn	  sé	  farinn	  að	  átta	  sig	  á	  því	  hver	  hann	  er	  og	  hvernig	  

hann	  lítur	  út	  í	  augum	  annarra.	  Samhliða	  því	  á	  þetta	  að	  vera	  tímabil	  þar	  sem	  frjósemin	  er	  

mest	  og	  viðkomandi	  er	  hvað	  mest	  aðlaðandi.	  Mætti	  því	  segja	  að	  samfélagið	  líti	  á	  kynlíf	  sem	  

ákveðin	  forréttindi	  og	  ætti	  viðkomandi	  að	  njóta	  þess	  til	  fulls	  á	  þessu	  aldursskeiði	  (Erikson,	  

1995;	  Thorne	  og	  Henley,	  2005;	  Sharpe,	  2004).	  	  

Þessa	  skoðun	  samfélagsins	  má	  að	  vissu	  leyti	  rekja	  til	  þeirra	  gilda	  sem	  tengja	  kynlíf	  við	  

barneignir.	  Þar	  sem	  þær	  eru	  ekki	  tengdar	  við	  fólk	  á	  efri	  árum	  er	  algengt	  að	  samfélagsleg	  

viðhorf	  gangi	  út	  á	  það	  að	  líta	  ekki	  á	  aldraða	  sem	  einstaklinga	  sem	  vilja	  stunda	  kynlíf.	  Þessi	  

ályktun	  leiðir	  til	  þess	  að	  þeir	  þurfi	  ekki	  eða	  vilji	  ekki	  stunda	  kynlíf.	  Í	  þeim	  takmörkuðu	  
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upplýsingum	  sem	  finna	  mátti	  varðandi	  þetta	  málefni	  var	  mikil	  tvíræðni	  ríkjandi.	  Annars	  vegar	  

var	  kynlíf	  eldri	  karla	  álitið	  fyndið	  eða	  kjánalegt.	  Hins	  vegar	  var	  kynlíf	  eldri	  kvenna	  talið	  

ónáttúrulegt	  og	  slæmt	  (Sharpe,	  2004).	  

4.3 Fordómar	  gagnvart	  öldruðum	  

Robert	  Butler,	  bandarískur	  öldrunarfræðingur,	  var	  fyrstur	  til	  að	  kynna	  hugtakið	  

„Aldursfordómar“	  (e.	  ageism)	  á	  sjöunda	  áratugnum.	  Hugtakið	  bendir	  til	  staðlaðar	  ímyndar	  og	  

fordóma	  gagnvart	  einstaklingum	  sökum	  aldurs.	  Rétt	  eins	  og	  kynjamisrétti	  og	  

kynþáttafordómar	  verða	  til	  vegna	  kynferðis	  eða	  húðlitar	  fólks	  (Sigurveig	  H.	  Sigurðardóttir,	  

2006-‐b).	  	  

Í	  samfélaginu	  má	  víða	  greina	  aldursfordóma	  og	  er	  hægt	  að	  koma	  auga	  á	  þá	  til	  dæmis	  á	  

vinnumarkaði,	  þar	  sem	  aldraðir	  einstaklingar	  fá	  ekki	  sömu	  tækifæri	  og	  yngri	  starfsmenn	  

sökum	  aldurs	  þeirra.	  Einstaklingar	  hætta	  að	  vinna	  launuð	  störf	  við	  ákveðinn	  aldur,	  þó	  svo	  að	  

þeir	  hafi	  viljann	  og	  getuna	  til	  þess	  að	  sinna	  starfi	  sínu	  áfram.	  Starfsfólk	  sem	  er	  á	  sínum	  eldri	  

árum	  lendir	  einnig	  í	  því	  á	  vinnumarkaði	  að	  þeim	  er	  ekki	  treyst	  eins	  vel	  eða	  á	  sama	  hátt	  og	  

starfsmönnum	  sem	  mun	  yngri	  eru.	  Litið	  er	  á	  aldraða	  einstaklinga	  sem	  lélega	  og	  hæga	  

vinnukrafta.	  Sýnt	  hefur	  verið	  fram	  á	  í	  mörgum	  störfum	  að	  eldra	  starfsfólk	  heldur	  vel	  í	  við	  þá	  

sem	  yngri	  eru	  og	  bæta	  þeir	  hægan	  hraða	  upp	  með	  reynslu	  og	  þekkingu	  sinni.	  Víða	  hefur	  

neikvætt	  viðhorf	  gagnvart	  eldra	  starfsfólki	  verið	  gagnrýnt	  og	  hafa	  margar	  þjóðir	  farið	  þá	  leið	  

að	  setja	  lög	  þar	  sem	  kveðið	  er	  á	  um	  að	  ekki	  megi	  mismuna	  einstaklingum	  á	  vinnumarkaði	  

sökum	  aldurs.	  Dæmi	  um	  slík	  lög,	  sem	  tryggja	  eigi	  öldruðum	  jafnan	  rétt	  á	  við	  aðra	  aðra	  á	  

vinnumarkaði,	  eru	  lög	  um	  aldursfordóma	  og	  tóku	  fyrstu	  lögin	  gildi	  í	  Bretlandi	  árið	  2006.	  Í	  

þeim	  lögum	  er	  meðal	  annars	  kveðið	  á	  um	  að	  vinnuveitandi	  megi	  ekki	  neita	  að	  ráða	  

einstaklinga	  í	  vinnu	  sökum	  aldurs	  þeirra,	  neita	  þeim	  um	  stöðuhækkun	  og	  þjálfun	  á	  vissum	  

sviðum	  sem	  tengjast	  atvinnu	  þeirra	  eða	  segja	  þeim	  upp	  sökum	  aldurs.	  Það	  má	  einungis	  segja	  

viðkomandi	  upp	  ef	  um	  réttmætar	  ástæður	  er	  að	  ræða.	  Lögin	  voru	  sett	  fyrir	  tilstuðlan	  

Evrópusambandsins,	  sem	  hefur	  verið	  að	  beita	  sér	  fyrir	  að	  sambandsríkin	  setji	  lög	  sem	  tryggja	  

jafnrétti	  borgaranna,	  sama	  á	  hvaða	  aldri	  þeir	  eru.	  Þessi	  lög	  eru	  talin	  hafa	  áhrif	  á	  stöðu	  og	  

viðhorf	  til	  starfsmanna	  sem	  eru	  50	  ára	  og	  eldri	  og	  þeirra	  sem	  eru	  25	  ára	  og	  yngri	  (Sigurveig	  H.	  

Sigurðardóttir,	  2006-‐b).	  	  

Þegar	  fjallað	  er	  um	  aldraða	  einstaklinga	  í	  hvaða	  miðli	  sem	  er,	  standa	  neikvæðar	  fréttir	  er	  

varða	  þennan	  aldurshóp	  upp	  úr.	  Í	  könnun	  sem	  gerð	  var	  í	  Noregi	  voru	  athuguð	  viðhorf	  fólks	  
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yngri	  en	  65	  ára	  til	  þeirra	  sem	  eldri	  voru.	  Niðurstöður	  leiddu	  í	  ljós	  fáfræði	  og	  ranghugmyndir	  í	  

garð	  aldraðra	  sem	  rekja	  mátti	  til	  þeirrar	  staðalímyndar	  að	  þeir	  væru	  einmana,	  þjáðust	  af	  

slæmri	  andlegri	  og	  líkamlegri	  heilsu	  og	  væru	  allir	  kynlausir.	  Í	  annarri	  könnun	  í	  Bandaríkjunum	  

var	  bent	  á	  að	  fólk	  héldi	  því	  fram	  að	  aldraðir	  væru	  einmana,	  að	  þeir	  þjáðust	  af	  slæmri	  heilsu	  

og	  hefðu	  lítið	  frumkvæði	  (Bondevik	  og	  Nygaard,	  2001).	  

Einhverjir	  kunna	  að	  líta	  svo	  á	  að	  aldraðir	  séu	  illa	  á	  sig	  komnir	  bæði	  líkamlega	  og	  andlega.	  

Enn	  aðrir	  kunna	  að	  telja	  að	  þeir	  séu	  byrði	  á	  samfélaginu	  og	  þeir	  skili	  engu	  til	  þess.	  Slíkar	  

neikvæðar	  ímyndir	  eru	  viðhorf	  sem	  einstaklingar	  hafa	  annaðhvort	  mótað	  með	  sér	  frá	  unga	  

aldri	  eða	  er	  tilkomin	  vegna	  umfjöllunar	  og	  áhrifa	  fjölmiðla.	  Slíkir	  fordómar	  eða	  neikvæð	  

viðhorf	  eru	  oftar	  en	  ekki	  byggð	  á	  þekkingarleysi.	  Því	  er	  haldið	  fram	  að	  eldri	  konur	  verði	  fyrir	  

fordómum	  í	  meiri	  mæli	  en	  eldri	  karlar.	  Í	  viðhorfi	  samfélagsins	  er	  því	  haldið	  fram	  að	  allir	  

einstaklingar	  eigi	  að	  vera	  fallegir,	  frískir	  og	  ungir.	  Slíkt	  viðhorf	  samfélagsins	  hefur	  því	  

mögulega	  meiri	  áhrif	  á	  konur	  en	  karla.	  Það	  kann	  að	  leiða	  til	  þess	  að	  konum	  finnist	  þær	  oftar	  

vera	  einskis	  nýtar	  og	  gagnslausar	  þegar	  þær	  verða	  eldri.	  Sigurveig	  H.	  Sigurðardóttir	  bendir	  á	  

það	  í	  grein	  sinni,	  Aldraðir-‐fræðin	  og	  framtíðin,	  að	  konur	  eigi	  það	  til	  að	  hafa	  áhyggjur	  af	  útliti	  

sínu	  frekar	  en	  karlar	  samkvæmt	  erlendum	  rannsóknum	  sem	  Sigurveig	  vitnar	  í.	  Niðurstöður	  

hafa	  bent	  á	  að	  konur	  á	  efri	  árum	  telji	  sig	  oftar	  hafa	  þörf	  fyrir	  að	  fara	  í	  fegrunaraðgerðir	  og	  

með	  því	  að	  fara	  í	  slíkar	  aðgerðir	  eru	  þær	  að	  svara	  kalli	  samfélagsins	  varðandi	  útlitsdýrkun	  

(Sigurveig	  H.	  Sigurðardóttir,	  2006-‐b).	  	  

	  Sigurveig	  bendir	  líka	  á	  rannsóknir	  þar	  sem	  niðurstöður	  benda	  til	  útlitsdýrkunar	  beggja	  

kynja,	  en	  þar	  hafa	  niðurstöður	  leitt	  í	  ljós	  að	  karlar	  eru	  yfirleitt	  sáttari	  með	  útlit	  sitt	  en	  konur	  

og	  breytist	  það	  lítið	  sem	  ekkert	  með	  hækkandi	  aldri	  karla.	  Eitt	  af	  því	  sem	  rannsóknir	  benda	  til	  

varðar	  konur	  í	  elsta	  aldurshópnum	  en	  þær	  eru	  oft	  sáttar	  og	  ánægðar	  með	  útlit	  sitt.	  Munur	  á	  

körlum	  og	  konum	  hvað	  þetta	  varðar	  hverfur	  smátt	  og	  smátt	  þegar	  þau	  komast	  í	  elsta	  

aldurshópinn.	  Fordómafullt	  viðhorf	  beinist	  ekki	  einungis	  að	  öldruðum	  heldur	  einnig	  að	  

síðasta	  tímabili	  ævinnar,	  sem	  flestir	  þekkja	  sem	  ellina.	  Aldraðir	  eru	  oft	  sjálfir	  hræddir	  við	  að	  

eldast	  og	  þar	  með	  upplifa	  þeir	  oft	  ákveðna	  fordóma	  gagnvart	  því.	  Ástæður	  fordóma	  geta	  

meðal	  annars	  verið	  viðhorf	  einstaklinga	  til	  aldraðra	  og	  veikir	  það	  sjálfsmynd	  hinna	  eldri	  svo	  

um	  munar	  (Sigurveig	  H.	  Sigurðardóttir,	  2006-‐b).	  	  

Í	  erlendum	  rannsóknum	  þar	  sem	  fjallað	  hefur	  verið	  um	  fordóma	  gagnvart	  öldruðum	  

hefur	  verið	  bent	  á	  að	  þeir	  eru	  enn	  til	  staðar	  gagnvart	  þeim	  í	  samfélaginu,	  og	  þar	  eru	  
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heilbrigðisstarfsmenn	  ekki	  undanskildir.	  Robert	  Butler,	  öldrunarfræðingur,	  greinir	  til	  dæmis	  

frá	  því	  í	  rannsókn	  sinni	  að	  jafnvel	  læknar	  og	  hjúkrunarfræðingar	  telji	  að	  kynlíf	  skipti	  ekki	  máli	  

á	  eldri	  árum.	  Samfélagslegir	  fordómar	  gagnvart	  kynlífi	  aldraðra	  eru	  þó	  ekki	  einu	  hindranirnar	  

sem	  einstaklingar	  upplifa	  gagnvart	  þörfum	  sínum	  og	  löngunum.	  Aðrar	  hindranir	  eru	  til	  dæmis	  

að	  makinn	  sé	  ekki	  lengur	  til	  staðar,	  kynferðisleg	  vangeta,	  viðhorf	  fullorðinna	  barna	  og	  

jafningja	  (Sharpe,	  2004).	  	  
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5 Aldraðir,	  kynlíf	  og	  stofnanir	  	  
Þegar	  aldraðir	  einstaklingar	  flytja	  inn	  á	  öldrunarstofnanir	  þýðir	  það	  ekki	  að	  þeir	  hætti	  sínum	  

venjum	  og	  siðum.	  Samkvæmt	  þeim	  rannsóknum,	  þar	  sem	  fjallað	  hefur	  verið	  um	  þennan	  

málaflokk,	  þá	  stunda	  þeir	  kynlíf	  hvort	  sem	  það	  er	  heima	  hjá	  sér	  eða	  inni	  á	  stofnunum.	  Í	  

þessum	  kafla	  verður	  fjallað	  um	  aldraða	  og	  kynhegðun	  þeirra	  inni	  á	  heilbrigðisstofnunum,	  

reynslu	  og	  viðhorf	  og	  í	  lokin	  er	  fjallað	  um	  álit	  og	  viðhorf	  starfsmanna	  til	  kynhegðunar	  

aldraðra.	  

5.1 	  Rannsóknir	  á	  kynhegðun	  aldraðra	  inn	  á	  stofnunum	  	  

Umræður	  um	  kynlífshegðun	  aldraðra	  á	  hjúkrunarheimilum	  og	  öðrum	  stofnunum	  hafa	  ekki	  

verið	  háværar.	  Kynferðislegar	  þarfir	  og	  langanir	  hjá	  einstaklingum	  hverfa	  ekki	  endilega	  með	  

aldrinum,	  þó	  svo	  að	  það	  gerist	  í	  sumum	  tilvikum.	  Aldraðir	  sem	  komnir	  eru	  inn	  á	  

hjúkrunarheimili	  eða	  aðrar	  sambærilegar	  stofnanir	  eru	  hins	  vegar	  ekki	  alltaf	  í	  því	  umhverfi	  

sem	  skapar	  rými	  fyrir	  langanir	  þeirra.	  Umhverfið	  býður	  upp	  á	  færri	  tækifæri	  til	  þess	  að	  þessi	  

tiltekni	  hópur	  einstaklinga	  geti	  mætt	  þörfum	  sínum.	  Heilbrigðisstarfsmenn	  eru	  ekki	  þeir	  einu	  

sem	  geta	  haft	  hamlandi	  áhrif	  á	  kynhegðun	  aldraðra,	  auk	  þess	  getur	  skortur	  á	  einrúmi	  og	  

næði	  inni	  á	  öldrunarstofnunum	  haft	  áhrif	  (Madsen,	  2012).	  Að	  vera	  í	  einrúmi	  eða	  næði	  má	  

skilgreina	  sem	  aðstæður	  er	  innihalda	  tíma	  og	  stað	  þar	  sem	  hver	  og	  einn	  getur	  sagt	  að	  sé	  hans	  

eigin	  og	  að	  viðkomandi	  geti	  ráðið	  því	  með	  hverjum	  hann	  deilir	  tíma	  sínum	  (Berglind	  

Magnúsdóttir,	  2003).	  Rannsóknir	  hafa	  leitt	  í	  ljós	  að	  20%	  eldri	  karlmanna	  og	  3%	  eldri	  kvenna	  

sem	  búa	  á	  hjúkrunarheimilum	  eru	  kynferðislega	  virk,	  sem	  bendir	  til	  þess	  að	  mikilvægt	  sé	  að	  

opna	  umræðuna	  um	  þetta	  málefni	  enn	  frekar	  þegar	  kemur	  að	  öldruðum	  (Madsen,	  2012).	  	  

Kinsey,	  sem	  er	  talinn	  vera	  brautryðjandi	  í	  kynlífsrannsóknum	  aldraðra,	  kannaði	  

kynlífsvirkni	  hjá	  heilbrigðum	  öldruðum	  einstaklingum	  árin	  1953	  og	  1984.	  Kinsey	  greindi	  frá	  

því	  í	  rannsókn	  sinni	  að	  30%	  kvenna	  og	  62%	  karla	  á	  heilbrigðisstofnunum	  höfðu	  nýlega	  haft	  

samfarir.	  Einnig	  sögðust	  82%	  karla	  og	  68%	  kvenna	  hafa	  notið	  líkamlegrar	  nándar	  þar	  sem	  þau	  

útskýrðu	  að	  virknin	  væri	  af	  kynferðislegum	  toga	  og	  með	  ásetningi	  (Kessel,	  2001).	  Berglind	  

Magnúsdóttir	  telur	  að	  viðhorf	  starfsfólks	  til	  kynlífs	  aldraðra	  inni	  á	  stofnunum	  þar	  sem	  

viðkomandi	  býr	  skipti	  miklu	  máli.	  Margir	  telja	  hins	  vegar	  alla	  kynlífshegðun	  aldraðra	  inni	  á	  

stofnunum	  vera	  vandamál	  (Berglind	  Magnúsdóttir,	  2003).	  

Samkvæmt	  rannsóknum	  í	  Bandaríkjunum	  og	  Vestur-‐Evrópu	  á	  kynhegðun	  aldraðra	  inni	  á	  

öldrunarstofnunum	  benda	  niðurstöður	  til	  þess	  að	  starfsfólk	  upplifi	  kynlífshegðun	  þeirra	  sem	  
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vandamál,	  jafnvel	  á	  milli	  hjóna.	  Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  starfsfólk	  samþykkti	  umhyggju	  á	  milli	  

íbúa	  og	  þótti	  rómantísk	  hegðun	  vera	  í	  lagi	  en	  erótísk	  kynlífshegðun	  leiddi	  til	  reiði	  

starfsmanna	  sem	  vildu	  koma	  í	  veg	  fyrir	  athöfnina.	  Þessi	  viðhorf	  geta	  komið	  niður	  á	  íbúum	  

öldrunarstofnana	  sem	  upplifa	  reiði	  og	  pirring	  þegar	  kynlífsþörf	  þeirra	  er	  hömluð.	  Lítilli	  athygli	  

er	  beint	  að	  kynlífi	  aldraðra	  inni	  á	  stofnunum	  og	  í	  öldrunarfræðum.	  Þau	  skilaboð	  eru	  send	  að	  

kynlíf	  sé	  ekki	  mikilvægur	  þáttur	  í	  öldrun	  og	  heilsu	  (Miles	  og	  Parker,	  1999;	  Rheaume	  og	  Mitty,	  

2008).	  Önnur	  rannsókn	  sem	  tengd	  var	  sama	  málefni	  sýndi	  fram	  á	  að	  starfsfólk,	  vistmenn	  og	  

aðstandendur	  töldu	  að	  kynlíf	  milli	  tveggja	  einstaklinga	  væri	  ásættanlegt,	  svo	  lengi	  sem	  

aðstæður	  byðu	  upp	  á	  það	  og	  einstaklingarnir	  hefðu	  næði.	  Skortur	  á	  næði	  inni	  á	  stofnunum	  er	  

mest	  hamlandi	  fyrir	  möguleika	  þeirra	  á	  að	  stunda	  kynlíf	  (Giblon,	  Bol,	  Woodbury,	  Beato	  og	  

Janke,	  1999).	  

Til	  þess	  að	  geta	  fengið	  betri	  sýn	  á	  viðhorf	  heilbrigðisstarfsmanna	  inni	  á	  

hjúkrunarheimilum	  gagnvart	  kynlífsiðkun	  aldraðra,	  er	  vert	  að	  staldra	  við	  niðurstöður	  

rannsóknar	  sem	  framkvæmd	  var	  í	  Kanada.	  Rannsóknin	  var	  gerð	  meðal	  182	  íbúa,	  1205	  

heilbrigðisstarfsmanna	  og	  103	  aðstandenda	  þeirra.	  Í	  rannsókninni	  var	  munur	  á	  viðhorfum	  til	  

kynhegðunar	  aldraðra	  athuguð	  milli	  þessara	  hópa.	  Í	  grófum	  dráttum	  var	  hærra	  hlutfall	  hvers	  

hóps	  á	  sama	  máli,	  það	  er	  að	  segja	  þeim	  fannst	  að	  kynlíf	  milli	  tveggja	  aðila	  væri	  mjög	  eðlilegt	  

ef	  aðstæður	  byðu	  upp	  á	  það.	  Starfsfólk	  hjúkrunarheimila	  voru	  í	  meira	  mæli	  meðfylgjandi	  því	  

frekar	  en	  makar	  og	  íbúar.	  Munurinn	  sem	  var	  á	  milli	  maka	  og	  íbúa	  annars	  vegar	  og	  starfsfólks	  

hins	  vegar	  var	  talsvert	  meiri	  þegar	  kom	  að	  annarri	  kynlífsiðkun	  eða	  með	  aðstoð	  hjálpartækja	  

eða	  sjálfsfróunar.	  Munurinn	  gæti	  verið	  tilkominn	  vegna	  kynslóðabils	  þar	  sem	  starfsmenn	  

heimilanna	  voru	  mun	  yngri	  en	  makar	  og	  íbúar.	  Önnur	  skýring	  gæti	  verið	  sú	  að	  starfsmenn	  

stoppuðu	  oft	  stutt	  við	  og	  þröskuldur	  íbúa	  lægri	  í	  hvert	  skipti	  sem	  nýr	  starfsmaður	  kæmi	  til	  

starfa.	  Það	  sem	  skipti	  máli	  þegar	  kom	  að	  viðhorfi	  einstaklinga	  til	  tiltekinna	  mála	  og	  vó	  hvað	  

þyngst	  var	  hugtakið	  „Ef	  aðstæður	  leyfðu.“	  Fólk	  fékk	  þannig	  bæði	  leyfi	  og	  næði	  til	  einkalífs	  

(Berglind	  Magnúsdóttir,	  2003).	  	  

Í	  sænskri	  rannsókn	  sem	  birt	  var	  árið	  2008	  kom	  fram	  að	  aldraðir	  voru	  margir	  hverjir	  

jákvæðir	  og	  bjartsýnir	  fyrir	  því	  að	  stunda	  kynlíf	  á	  efri	  árum	  og	  litu	  á	  það	  sem	  eðlilegan	  þátt	  í	  

lífi	  sínu.	  Þrátt	  fyrir	  að	  aldraðir	  vilji	  stunda	  kynlíf	  inni	  á	  stofnunum	  eru	  nokkrir	  þættir	  sem	  

hamla	  því.	  Má	  þar	  nefna	  heilsubrest	  og	  starfsfólk.	  Þegar	  kemur	  að	  heilsubresti	  er	  það	  yfirleitt	  

risvandamál	  hjá	  körlum	  og	  þurrleiki	  í	  slímhúð	  hjá	  konum.	  Þau	  lyf	  sem	  hafa	  áhrif	  á	  
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risvandamálið	  eru	  til	  dæmis	  blóðþrýstingslyf,	  hjartalyf	  og	  þunglyndislyf,	  en	  það	  síðastnefnda	  

hefur	  áhrif	  á	  bæði	  kyn.	  Þrátt	  fyrir	  að	  til	  séu	  lyf	  sem	  hafa	  áhrif	  á	  risvandamál	  hjá	  körlum	  eru	  

einnig	  til	  lyf	  sem	  geta	  aðstoðað	  karla	  við	  þetta	  vandamál.	  Má	  þar	  nefna	  lyf	  eins	  og	  Viagra,	  

Levitra	  og	  Cialis.	  Þessi	  lyf	  virka	  einungis	  ef	  einstaklingurinn	  er	  kynferðislega	  örvaður.	  Ef	  hann	  

er	  búinn	  að	  reyna	  þessi	  lyf	  og	  þau	  virka	  ekki	  getur	  hann	  reynt	  aðrar	  leiðir,	  til	  dæmis	  að	  fá	  lyf	  

sprautuð	  beint	  í	  getnaðarliminn.	  Þar	  að	  auki	  er	  einnig	  til	  annar	  möguleiki	  þar	  sem	  rispumpu	  

er	  beitt.	  Þau	  lyf	  sem	  geta	  aðstoðað	  eldri	  konur	  eru	  pillur	  sem	  innihalda	  estrógen	  og	  eiga	  þær	  

að	  minnka	  þurrleika	  í	  slímhúð.	  Önnur	  aðferð	  sem	  konur	  á	  efri	  árum	  geta	  notast	  við	  er	  

sleipiefni.	  Með	  þessum	  aðferðum	  getur	  kynlíf	  hins	  eldri	  borgara	  orðið	  ánægjulegt.	  Þar	  að	  

auki	  getur	  það	  leitt	  til	  þess	  að	  hinn	  aldraði	  geti	  stundað	  kynlíf	  eins	  lengi	  og	  hann	  vill	  og	  getur	  

(Giraldi	  og	  Kristensen,	  2010).	  

Berglind	  bendir	  á	  það	  í	  rannsókninni	  sinni	  að	  flestir	  telji	  hindrun	  til	  að	  stunda	  kynlíf	  inni	  á	  

öldrunarstofnunum	  vera	  skortur	  á	  næði	  og	  einkalífi.	  Mikilvægt	  er	  að	  skapa	  aðstæður	  sem	  eru	  

íbúum	  þolanlegar	  á	  þeirri	  stofnun	  sem	  viðkomandi	  býr	  á.	  Til	  þess	  að	  slíkt	  heppnist	  er	  ekki	  

einungis	  ásættanlegt	  að	  hugsað	  sé	  um	  tæknileg	  atriði	  né	  nægt	  rými,	  heldur	  skipta	  viðhorf	  

starfsmanna	  til	  þessara	  mála	  einnig	  máli,	  og	  að	  þau	  séu	  jákvæðari	  (Berglind	  Magnúsdóttir,	  

2003).	  	  

5.2 Álit	  starfsmanna	  öldrunarstofnana	  á	  kynlífi	  íbúa	  

Það	  eru	  margir	  sem	  halda	  að	  öldruðum	  skorti	  löngunina	  til	  þess	  að	  stunda	  kynlíf	  eða	  

einfaldlega	  geti	  það	  ekki	  sökum	  aldurs	  eða	  líkamlegrar	  getu.	  Aldraðir	  eru	  vaxandi	  

þjóðfélagshópur	  og	  mun	  hluti	  þeirra	  búa	  á	  öldrunarstofnunum	  í	  náinni	  framtíð.	  Mögulega	  

mun	  þetta	  fólk	  þurfa	  mikla	  umönnun	  og	  er	  því	  mikilvægt	  að	  eyða	  þeim	  neikvæðu	  skoðunum	  

sem	  starfsfólk	  hjúkrunarheimila	  hefur	  gagnvart	  kynlífi	  íbúanna	  (Di	  Napoli,	  Breland	  og	  Allen,	  

2013).	  	  

Þó	  svo	  að	  aldraðir	  búi	  inni	  á	  hjúkrunarheimili	  þýðir	  það	  ekki	  að	  þeir	  hætti	  endilega	  að	  

stunda	  kynlíf.	  Það	  eru	  margir	  sem	  halda	  áfram	  að	  kyssa,	  daðra	  eða	  snerta	  einhvern.	  Það	  

mætti	  því	  segja	  að	  löngunin	  sé	  ekki	  horfin	  þó	  svo	  að	  einstaklingar	  séu	  komnir	  á	  

hjúkrunarheimili.	  Það	  eru	  alltaf	  einhverjir	  sem	  geta	  ekki	  stundað	  kynlíf	  inni	  á	  stofnunum	  

hvort	  sem	  það	  er	  vegna	  heilsubrests,	  lítils	  næðis	  eða	  vegna	  makamissis.	  Starfsmenn	  á	  

öldrunarstofnunum	  geta	  einnig	  komið	  í	  veg	  fyrir	  að	  þeir	  stundi	  kynlíf.	  Rannsóknir	  benda	  til	  

þess	  að	  í	  samfélaginu	  sé	  litið	  á	  kynlíf	  íbúa	  á	  hjúkrunarheimilum	  sem	  mikið	  feimnismál,	  og	  



32	  

helst	  er	  ekki	  talað	  um	  það.	  Þar	  af	  leiðandi	  hafa	  starfsmenn	  hjúkrunarheimila	  ekki	  mikla	  

þekkingu	  á	  málefninu	  og	  finnst	  eins	  og	  mörgum	  öðrum	  að	  aldraðir	  ættu	  ekki	  að	  stunda	  

kynlíf.	  Dæmi	  eru	  um	  að	  starfsmenn	  séu	  dónalegir	  við	  aldraða	  heimilismenn	  sem	  hafa	  áhuga	  á	  

að	  stunda	  kynlíf	  eða	  hafa	  stundað	  það	  inni	  á	  stofnuninni.	  Ástæðan	  fyrir	  þessari	  hegðun	  getur	  

verið	  sú	  að	  þeim	  líði	  óþægilega	  með	  þessa	  vitneskju	  og	  þeir	  viti	  ekki	  hvernig	  eigi	  að	  taka	  á	  

þeim	  málum.	  Það	  er	  mikilvægt	  að	  starfsmenn	  stofnana	  hafi	  jákvæðara	  viðhorf	  gagnvart	  

kynlífi	  aldraðra	  vegna	  þess	  að	  þeir	  hafa	  oftar	  enn	  ekki	  áhrif	  á	  íbúa	  hjúkrunarheimilisins	  (Di	  

Napoli	  o.fl.,	  2013).	  

Viljinn	  til	  þess	  að	  eiga	  nánd	  með	  einhverjum	  öðrum	  en	  manni	  sjálfum	  er	  eðlilegur	  þáttur	  

í	  lífi	  hvers	  og	  eins.	  Þar	  að	  auki	  ætti	  það	  að	  vera	  sjálfsagt	  að	  aldraðir	  stundi	  kynlíf,	  þar	  sem	  

þetta	  tvennt	  stuðlar	  að	  betri	  lífsgæðum	  þeirra.	  Eins	  og	  áður	  hefur	  verið	  nefnt	  þykir	  

heilbrigðisstarfsmönnum	  sem	  vinna	  á	  stofnunum	  rómantískt	  daður	  eða	  atlot	  af	  einhverju	  

tagi	  vera	  í	  góðu	  lagi,	  en	  þeir	  telja	  kynlíf	  aldraðra	  vera	  óheilbrigt	  og	  ósiðlegt.	  Það	  er	  mikilvægt	  

að	  fræða	  almenning	  um	  að	  kynlífslöngun	  sé	  hluti	  af	  lífi	  einstaklings	  og	  er	  yfirleitt	  til	  staðar	  á	  

meðan	  fólk	  heldur	  heilsu.	  Heilbrigðisstarfsmenn	  þurfa	  að	  reyna	  að	  losa	  um	  fordóma	  sína	  sem	  

tengjast	  öldruðum	  og	  kynlífi	  og	  sýna	  þeim	  á	  þann	  hátt	  virðingu.	  Allir	  hafa	  sama	  rétt	  á	  því	  að	  

stunda	  kynlíf,	  hvort	  sem	  viðkomandi	  er	  á	  sínum	  yngri	  eða	  efri	  árum	  (Ásgeir	  Pétursson	  o.fl.,	  

2010).	  	  
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6 	  Umræður	  og	  lokaorð	  
Í	  þessari	  ritgerð	  hefur	  verið	  fjallað	  um	  kynlíf	  aldraðra.	  Leitast	  var	  eftir	  því	  að	  svara	  

rannsóknarspurningunni:	  Hver	  eru	  viðhorf	  og	  viðmót	  í	  umhverfinu	  gagnvart	  kynhegðun	  

aldraðra	  ?	  Hér	  verður	  leitast	  við	  að	  draga	  saman	  helstu	  niðurstöður	  sem	  raktar	  hafa	  verið,	  til	  

þess	  að	  ná	  fram	  sem	  bestri	  heildarmynd	  af	  kynhegðun	  aldraðra	  og	  svara	  

rannsóknarspurningunni	  sem	  sett	  var	  fram	  í	  byrjun	  ritgerðar.	  Fyrirsjáanlegt	  er	  að	  þjóðin	  sé	  

að	  eldast	  og	  er	  talið	  að	  hlutfall	  aldraðra	  verði	  24.6%	  árið	  2060	  samkvæmt	  Hagstofu	  Íslands.	  

Sama	  þróun	  á	  sér	  stað	  annars	  staðar	  í	  Evrópu	  og	  eru	  helstu	  ástæður	  fyrir	  þessari	  fjölgun	  

taldar	  vera	  mikil	  framþróun	  í	  heilbrigðiskerfinu	  og	  betri	  aðbúnaður.	  Mikilvægt	  er	  því	  að	  beina	  

sjónum	  að	  hópi	  aldraðra	  einstaklinga	  með	  hagsmuni	  þeirra	  og	  samfélagsins	  í	  huga.	  

Liðin	  eru	  40	  ár	  síðan	  Alþjóðaheilbrigðisstofnunin	  (WHO)	  setti	  fram	  skilgreiningu	  á	  

hugtakinu	  kynlífsheilbrigði	  og	  í	  kjölfarið	  sköpuðust	  umræður	  um	  það	  hversu	  mikilvægt	  kynlíf	  

væri	  í	  raun	  og	  veru.	  Það	  hefur	  reynst	  erfitt	  að	  skilgreina	  orðið	  kynlíf	  þar	  sem	  það	  hefur	  

mismunandi	  þýðingu	  fyrir	  hvern	  og	  einn	  einstakling.	  Flestir	  eru	  þó	  á	  því	  máli	  að	  það	  sé	  flókið	  

samspil	  líffræði-‐,	  tilfinninga-‐,	  félags-‐	  og	  vitsmunalegra	  þátta	  hjá	  hverjum	  og	  einum.	  

Umræðan	  um	  kynlíf	  aldraðra	  hófst	  í	  raun	  og	  veru	  með	  rannsókn	  Alfred	  C.	  Kinsey	  sem	  

framkvæmd	  var	  árið	  1953	  og	  1984.	  Þar	  kom	  meðal	  annars	  fram	  í	  fyrsta	  sinn	  að	  flestir	  

karlmenn	  stunduðu	  sjálfsfróun.	  Það	  sem	  einnig	  þótti	  áhugavert	  við	  þessa	  rannsókn	  var	  að	  

ömmur	  og	  afar	  stunduðu	  kynlíf.	  Árið	  1966	  framkvæmdu	  Virginia	  E.	  Johnson	  og	  William	  H.	  

Masters	  rannsókn	  á	  kynhegðun	  aldraðra	  og	  var	  niðurstaðan	  sú	  að	  engin	  ástæða	  lægi	  að	  baki	  

því	  að	  fólk	  hætti	  kynlífsiðkun	  sinni,	  þó	  svo	  að	  aldurinn	  færðist	  yfir.	  Niðurstöður	  rannsóknar,	  

sem	  framkvæmd	  var	  á	  kynhegðun	  aldraðra	  árið	  2015,	  benda	  til	  að	  aldraðir	  einstaklingar	  

stundi	  kynlíf	  í	  mun	  meiri	  mæli	  en	  áður	  var	  haldið.	  

Í	  rannsóknum,	  sem	  framkvæmdar	  hafa	  verið	  á	  kynhegðun	  fólks,	  hefur	  verið	  staðfest	  að	  

kynlíf	  og	  kynhvöt	  séu	  til	  staðar	  hjá	  öllum	  einstaklingum	  óháð	  aldri.	  Kynhvöt	  mannsins	  er	  ein	  

af	  frumhvötum	  hans	  og	  mætti	  því	  segja	  að	  fólk	  verði	  í	  raun	  og	  veru	  aldrei	  of	  gamalt	  til	  þess	  

að	  njóta	  kynlífs.	  Aldraðir	  geta	  einnig	  orðið	  fyrir	  því	  að	  kynferðisleg	  virkni	  þeirri	  minnki	  með	  

aldrinum	  sökum	  hormónastarfsemi	  og	  heilsubrests.	  Hjá	  körlum	  er	  það	  testósterón	  sem	  hefur	  

áhrif	  á	  heila	  þeirra	  til	  þess	  að	  framkalla	  kynferðislega	  örvun	  og	  þegar	  það	  minnkar	  með	  hærri	  

aldri	  minnkar	  virkni	  getnaðarlimsins	  og	  sæðisframleiðsla	  einnig.	  Breytingar	  verða	  í	  

hormónabúskap	  hjá	  konum,	  en	  erfitt	  hefur	  reynst	  að	  útskýra	  áhrif	  þeirra	  á	  kynhvöt	  kvenna	  á	  
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efri	  árum.	  Það	  sem	  þó	  er	  vitað	  er	  að	  estrógenframleiðsla	  minnkar	  og	  þéttleiki	  beina	  verður	  

minni	  eftir	  tíðahvörf.	  

Rannsóknir,	  sem	  framkvæmdar	  hafa	  verið	  inni	  á	  öldrunarstofnunum	  í	  tengslum	  við	  

kynhegðun	  aldraðra,	  hafa	  leitt	  í	  ljós	  neikvæð	  viðhorf	  starfsmanna	  til	  þeirrar	  athafnar.	  Þeim	  

fannst	  rómantískt	  daður	  eða	  atlot	  óþægileg	  upplifun	  og	  margir	  hverjir	  töldu	  kynlíf	  íbúa	  

óheilbrigt	  og	  ósiðlegt.	  Í	  gegnum	  tíðina	  er	  eins	  og	  ekki	  hafi	  verið	  gert	  ráð	  fyrir	  því	  að	  aldraðir	  

geta	  verið	  samkynhneigðir	  og	  því	  lítið	  verið	  fjallað	  um	  þann	  hóp.	  Til	  eru	  tilvik	  þar	  sem	  

einstaklingar	  treysta	  sér	  ekki	  til	  að	  opinbera	  kynhneigð	  sína	  og	  lifa	  lífi	  sínu	  eins	  og	  aðrir	  vilja	  

að	  þeir	  lifi	  því	  og	  ætla	  má	  að	  það	  eigi	  einnig	  við	  um	  aldraða.	  Niðurstöður	  rannsókna	  hafa	  sýnt	  

að	  þessir	  einstaklingar	  eru	  fimm	  sinnum	  ólíklegri	  til	  að	  þiggja	  heilbrigðis-‐	  og	  félagslega	  hjálp	  

sem	  þeir	  þurfa.	  Í	  samfélaginu	  er	  almennt	  dregin	  upp	  neikvæð	  mynd	  af	  öldruðum	  og	  kynlífi	  og	  

samkvæmt	  almennum	  viðmiðum	  á	  kynferðislegur	  áhugi	  að	  byrja	  á	  miðfullorðinsárum,	  þar	  

sem	  þetta	  tímabil	  einkennist	  af	  frjósemi.	  Í	  samfélaginu	  er	  litið	  á	  kynlíf	  sem	  forréttindi	  og	  ætti	  

viðkomandi	  að	  njóta	  þess	  til	  fulls	  á	  meðan	  hann	  er	  ungur.	  Nokkrar	  kannanir	  hafa	  verið	  gerðar	  

hér	  á	  landi	  á	  viðhorfi	  aldraðra	  til	  hinna	  ýmsu	  málefna	  er	  snerta	  þá	  sjálfa,	  þar	  á	  meðal	  viðhorfi	  

þeirra	  til	  samfélagsins.	  Almennt	  talið	  eru	  þeir	  ánægðir	  með	  samfélagið	  og	  telur	  meirihluti	  

þeirra	  að	  viðhorf	  landsmanna	  sé	  jákvætt	  gagnvart	  þessum	  aldurshópi.	  Með	  auknum	  fjölda	  

aldraðra	  er	  nauðsynlegt	  að	  huga	  að	  viðhorfum	  samfélagsins	  og	  þekkingu	  almennings	  á	  

viðfangsefninu,	  en	  eins	  og	  áður	  var	  bent	  á	  sýna	  rannsóknir	  að	  fólk	  hefur	  almennt	  neikvætt	  

viðhorf	  til	  kynlífs	  hjá	  öldruðum	  og	  telja	  það	  vera	  fyrir	  yngra	  fólk.	  Þetta	  viðhorf	  almennings	  

getur	  haft	  áhrif	  á	  aldraða	  og	  afstöðu	  þeirra	  til	  kynlífs.	  

Kynlíf	  er	  fyrir	  mörgum	  mjög	  persónulegt	  og	  ekki	  eitthvað	  sem	  fólk	  er	  tilbúið	  að	  tala	  

opinskátt	  um.	  Það	  á	  sérstaklega	  við	  um	  ef	  upp	  koma	  einhver	  vandamál	  sem	  tengjast	  því	  og	  

því	  er	  mikilvægt	  að	  nálgast	  slík	  vandamál	  af	  varkárni	  og	  virðingu.	  Félagsráðgjafar	  sem	  starfa	  

með	  öldruðum	  geta	  ráðlagt	  þeim	  hvert	  skal	  leita,	  þurfi	  viðkomandi	  á	  aðstoð	  að	  halda	  þegar	  

kemur	  að	  kynlífsiðkun.	  Út	  frá	  þeim	  takmörkuðu	  upplýsingum	  sem	  finna	  má	  um	  kynlíf	  

aldraðra	  gefa	  niðurstöður	  til	  kynna	  að	  aldraðir	  séu	  virkir	  í	  kynlífi,	  þó	  svo	  að	  lítið	  sé	  rætt	  um	  

það	  í	  samfélaginu	  og	  það	  litið	  hornauga.	  Það	  missa	  ekki	  allir	  aldraðir	  kynlífslöngun	  þar	  sem	  

hún	  hverfur	  ekki	  þegar	  aldurinn	  færist	  yfir.	  Það	  sem	  getur	  stuðlað	  að	  því	  að	  löngunin	  minnki	  

er	  heilsubrestur,	  skortur	  á	  næði	  og	  skortur	  á	  skilningi	  annarra.	  Ákveðna	  galla	  má	  finna	  í	  

rannsóknum	  og	  könnunum	  sem	  framkvæmdar	  hafa	  verið	  á	  kynhegðun	  aldraðra	  þegar	  rýnt	  
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var	  í	  gögn	  við	  gerð	  þessarar	  ritgerðar.	  Í	  fyrstu	  virtust	  margir	  rannsakendur	  kvarta	  undan	  

úrtakinu,	  það	  væri	  ekki	  nægjanlega	  skýrt	  og	  þátttakendur	  ekki	  nógu	  fullorðið	  fólk.	  Í	  fyrstu	  tók	  

höfundur	  ekki	  eftir	  þessu,	  enn	  seinna	  meir	  eftir	  að	  hafa	  lesið	  nýlegar	  rannsóknir	  má	  sjá	  mun	  

á	  úrtökum	  árin	  1991	  og	  2002-‐2015.	  Annað	  sem	  höfundur	  telur	  vera	  ágalla	  og	  veikleika	  á	  

sama	  tíma	  er	  að	  hann	  fann	  enga	  rannsókn	  sem	  gerð	  hafði	  verið	  á	  kynhegðun	  aldraðra	  sem	  

voru	  fatlaðir.	  Ákveðnar	  takmarkanir	  voru	  til	  staðar	  þegar	  höfundur	  nálgaðist	  viðfangsefnið.	  

Fyrst	  og	  fremst	  mætti	  nefna	  þær	  rannsóknir	  sem	  framkvæmdar	  hafa	  verið	  á	  kynhegðun	  

aldraðra.	  Lítið	  er	  um	  rannsóknir	  af	  slíku	  tagi	  og	  virðast	  þær	  rannsóknir	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  

á	  málefninu	  ekki	  mjög	  sýnilegar	  og	  lítið	  rætt	  um.	  Í	  öðru	  lagi	  reyndist	  erfitt	  að	  finna	  rannsóknir	  

á	  kynhegðun	  aldraðra	  einstaklinga	  sem	  eru	  samkynhneigðir,	  hvað	  þá	  rannsóknir	  á	  

kynhegðun	  aldraðra	  einstaklinga	  sem	  eru	  fatlaðir.	  Síðast	  en	  ekki	  síst	  fannst	  höfundi	  erfitt	  að	  

finna	  rannsóknir	  á	  málefninu	  sem	  voru	  nýlegar.	  Nýjasta	  rannsókn	  sem	  gerð	  var	  á	  kynhegðun	  

aldraðra	  var	  frá	  árinu	  2015,	  svo	  á	  eftir	  kom	  rannsókn	  frá	  árinu	  2012.	  

Samkvæmt	  umfjöllun,	  sem	  rakin	  hefur	  verið	  hér	  að	  framan,	  þykir	  ljóst	  að	  málefnið	  

þarfnast	  meiri	  athygli.	  Hér	  á	  landi	  væri	  tilefni	  til	  að	  kanna	  kynhegðun	  aldraðra	  enn	  frekar	  og	  

hafa	  þá	  sérstaklega	  í	  huga	  aldraða	  einstaklinga	  sem	  eru	  samkynhneigðir	  og	  fatlaðir.	  

Höfundur	  er	  að	  ljúka	  BA-‐námi	  í	  félagsráðgjöf	  og	  í	  gegnum	  þriggja	  ára	  nám	  sitt	  hefur	  varla	  

verið	  minnst	  á	  aldraða	  og	  kynlíf.	  Minnistæð	  eru	  hin	  ólíku	  viðbrögð	  og	  sviðbrigði	  sem	  

undirritaður	  fékk	  frá	  vinum,	  ættingjum	  og	  kennurum	  þegar	  hann	  sagðist	  síðan	  ætla	  að	  fjalla	  

um	  þetta	  málefni.	  Sumir	  trúðu	  því	  varla	  og	  sýndu	  neikvæð	  sviðbrigði	  á	  meðan	  aðrir	  töldu	  

efnið	  mjög	  áhugavert.	  Það	  vita	  nær	  allir	  að	  aldraðir	  stunda	  kynlíf,	  því	  ekki	  að	  framkvæma	  

nánari	  rannsóknir	  um	  viðfangsefnið	  og	  ræða	  opinskátt	  um	  það	  ?	  	  

	  

	  

	  

____________________________________	  

Asmir	  Þór	  Þórsson	  
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