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Ágrip  

Verkefni þetta er lokaverkefni til B.A.- gráðu í tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla 

Íslands. Markmiðið með þessu verkefni er að skoða tækifærin sem liggja í tómstundum og 

hvort þau eigi heima á vettvangi heimilislausra. Verkefnið er heimildarmynd þar sem litið 

verður inn í heim heimilislausra og rætt við fagfólk af vettvangi. Ástæðan fyrir því að 

verkefnið er í formi heimildarmyndar er tilraun höfunda til að vekja upp tilfinningar hjá 

áhorfendum og auka frekari áhuga fyrir málefninu. Verkefninu fylgir greinargerð þar sem 

sett verður fram rannsóknarspurning og verkefnið fræðilega rökstutt.  

 Niðurstöður þessa verkefnis leiða í ljós að tómstundir hafi jákvæð áhrif á 

heimilislausa í Reykjavík, en aðeins til skemmri tíma þar sem þeim hefur ekki verið 

viðhaldið nógu lengi til þess að hægt sé að sjá niðurstöður til lengri tíma. Fræðilegar 

rannsóknir virðast þó benda til þess að áhrifin munu vara til lengri tíma litið sé þeim 

viðhaldið. Þetta eru mikilvægar niðurstöður að því leyti til að þetta hefur ekki verið 

kannað áður hérlendis frá sjónarhóli tómstundafræðinga. Einnig getur þetta verkefni nýst 

sem stökkpallur til frekari rannsókna. 
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Formáli 

Hugmyndin varð til eftir ógrynni stætóferða á leið í skólann. Strætó fór ávallt fram hjá 

Hlemmi og þar mátti oftar en ekki sjá heimilislausa eða annað útigangsfólk híma og drepa 

tímann. Það var þá sem spurningar kviknuðu, spurningar eins og til dæmis hvað gerir 

heimilislaust fólk á daginn? Hvernig væri hægt að nýta líklegan frítíma heimilislausra í 

tengslum við tómstundafræði? 

Aldrei áður hafa heimilislausir verið málefni lokaverkefna í tómstunda- og 

félagsmálafræði þannig að það má segja að verkefnið sé nýsköpunarverkefni og verður 

vonandi til þess að þessi hópur verði skoðaður frekar í náinni framtíð innan deildarinnar. 

Við erum gríðarlega þakklát öllum sem hjálpuðu okkur í ferlinu, allt frá byrjun til enda. 

Fjölskyldum okkar og vinum og vandamönnum fyrir trú, traust og þolinmæði á meðan 

verkefninu stóð. Sérstakar þakkir fá Adda Guðrún Sigurjónsdóttir og Dóra Hafsteinsdóttir 

fyrir yfirlestur. Þakkir fyrir heimildarmyndina fá einnig Hafsteinn Gunnar Sigurðsson 

sérlegur ráðgjafi, Ingi Björn Grétarsson og Karl Sigurðsson hjá tækjaleigu Luxor, 

ungmennahúsið Molinn í Kópavogi fyrir lán á hljóðgræju og Guðrún Þorgerður 

Ágústsdóttir félagsráðgjafi hjá Gistiskýlinu fyrir sérlega ráðgjöf og aðstoð. Allir 

viðmælendur í heimildarmyndinni fá ótrúlegt þakklæti og væri þetta verkefni bókstaflega 

ekkert án þeirra. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum 

öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálf(ar/ir) ábyrgð á 

því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar. 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

_________________________________  

 _________________________________ 
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1 Inngangur  

Tómstundir hafa mikið verið skoðaðar á síðastliðnum misserum bæði hvað varðar áhrif 

sem þær hafa og hversu mikilvægar þær eru því fólki sem leggur stund á þær. Hér á 

Íslandi hafa þær aðallega verið skoðaðar í tengslum við börn og ungmenni. Tími er kominn 

til þess að auka áherslu í tómstundafræðinni á aðra hópa eins og aldraða, fatlaða og 

heimilislausa. Heimilislausir hafa oft mikinn frítíma sem yfirleitt er ekki nýttur á 

uppbyggjandi hátt. Þarna gætu legið tækifæri fyrir tómstundafræðinga sem hafa áður ekki 

verið skoðuð mikið á þessu sviði. 

Í Tómstunda- og félagsmálafræðum er hugtakið tómstundir (e. leisure) skilgreint. Þar 

er gerður greinarmunur á tómstundum og frítíma. Þegar kemur að frítíma heimilislausra 

er óhjákvæmilegt að velta því fyrir sér, hvernig sá tími nýtist? Þeir virðast eiga meiri 

frítíma en þeir kjósa og ólíklegt þykir að þeir eyði honum til að bæta eigið líf.  

Til þess að gera grein fyrir stöðu heimilislausra og tengja það frekar tómstundum þótti 

vænlegast að nálgast efnið með skapandi hætti, bæði til þess að tengja áhorfendur við 

efnið með tilfinningalegum hætti og til þess að ná til víðari markhóps. Ákveðið var að 

notast við form kvikmyndar þar sem líklegast þótti að það form myndi uppfylla þær kröfur 

sem gerðar voru. 

Lokaverkefnið skiptist í tvo hluta, annars vegar heimildarmynd og hins vegar 

greinargerð. Heimildarmyndin sýnir að hluta til raunveruleika fólks í Reykjavík sem glímir 

við heimilisleysi og dregur fram sýn bæði fagfólks á vettvangi og heimilislausra á 

tómstundaiðkun og mikilvægi hennar. Greinargerðin setur umræðuefni myndarinnar svo í 

fræðilegt samhengi. Greinargerðin mun fara yfir helstu skilgreiningar ásamt því að skoða 

umræður úr viðtölum og niðurstöðum. Sú spurning sem höfð er að leiðarljósi við gerð 

þessa verkefnis er: Geta tómstundir bætt stöðu heimilislausra í Reykjavík? 

Í fyrsta kafla greinargerðarinnar verður farið yfir þátt tómstunda, saga þeirra rakin 

stuttlega og litið yfir helstu skilgreiningar. Að lokum verður ávinningur tómstunda  

skoðaður. Í næsta kafla verður einblínt á heimilisleysi. Þar verður einnig farið yfir helstu 

skilgreiningar, andlega heilsu heimilislausra, úrræði í Reykjavík og fleira. Þriðji kafli er um 

form heimildarmyndar, viðmælendur hennar og feril. Í lokin eru umræður og loks 

niðurstöður.  
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2 Tómstundir 

Tómstundir eru ekki nýjar af nálinni. Þær urðu líklega fyrst til á fyrstu dögum mannkynsins 

og áttu sér stað þegar búið var að fullnægja þörfinni fyrir mat, öryggi og öðrum 

grunnþörfum, eða jafnvel til að fagna góðri veiði (Torkildsen, 2005:10-11). Á nítjándu öld 

fór atvinnan að færa sig frá heimilum og inn í verksmiðjur, búðir og fleiri staði. Vinnan átti 

sér stað á ákveðnum tímum dagsins, ákveðna daga vikunnar (Best, 2010:1). Með því varð 

línan á milli vinnu og frítíma mun skýrari og jókst frítími fólks þegar vinnuvikan fór smám 

saman minnkandi úr 70 klukkustundum á viku í 40 stundir (Leitner og Leitner, 2012:22, 

41). 

Á Íslandi var tuttugasta öldin tími breytinga. Fólk flutti úr sveit í borg og nýjar 
kynslóðir gegndu ekki lengur skyldum hinnar eldri heldur fengu að skapa sér ný hlutverk. 

Frítími myndaðist með þessum breyttu þjóðfélagsháttum og þar var kominn vettvangur 

fyrir frjáls félög til að starfa á og leggja sitt af mörkum fyrir uppeldi ungdómsins (Árni 
Guðmundsson, 2006:22). Í dag eru tómstundir stór hluti af lífi margra en 

meðalmanneskjan eyðir að meðaltali um 18 árum í frítíma á lífsleið sinni. Samspilið á milli 

tómstunda og andlegrar líðanar er mikið. Tómstundir geta virkað sem forvörn þegar 

kemur að ýmsum andlegum málefnum eins og kvíða og þunglyndi og almennt séð, spila 
tómstundir mikilvægt starf í þroska okkar og geta bætt lífsgæði okkar til muna (Torkildsen, 

2005:21; Leitner og Leitner, 2012:21, 27-28). 

Stebbins (2007:xii) greinir meðal annars frá tvenns konar tómstundum, 
hversdagslegum (e. casual) og alvarlegum (e. serious). Hversdagslegar tómstundir 

innihalda athafnir sem gefa skammtíma ávinning og þurfa litla sem enga þjálfun. 

Alvarlegar tómstundir leiða hins vegar af sér ávinning til lengri tíma, þátttakendur 
fjárfesta meiri vinnu og tíma í tómstundinni og finna fyrir árangri. Í tilfelli heimilislausra 

erum við trúlegast að tala um hversdagslegar tómstundir, þar sem líklega flestir geta tekið 

þátt óháð hæfileikum, líkamlegu ástandi og fyrri reynslu. 

2.1 Skilgreining á hugtakinu tómstundir 

Áður en lengra er haldið er mikilvægt að reyna að skilgreina hugtakið tómstundir (e. 

leisure). Á Íslandi hefur ríkt óvissa um merkingu hugtaksins, mörg orð hafa verið notuð 

undanfarin ár svo sem tómstundir, tómstundastarf, frístundir, frítími, afþreying og 

dægradvöl (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010:2). Orðin tómstund og frístund virðast þó fyrst 
um sinn geta útskýrt sig sjálf og fæstir myndu dvelja lengi við nánari krufningu á þeim. Þó 
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virðist sem fræðimenn á sviði tómstunda hafi ekki verið sammála um merkingu þessara 

orða og hafa þau verið á milli tannanna á þeim í hátt í 2000 ár (Torkildsen, 2005:46). Gott 

er í upphafi að rýna nánar í hvað þessi orð þýða. 

Orðið tómstund er þýðing á enska orðinu leisure (Snara, e.d.). Það dregur merkingu 

sína frá gríska orðinu skholé sem merkir að vera laus frá skyldum. Orðið á líka rætur að 

rekja til latneska orðsins licere sem þýðir að vera heimilt eða að vera frjáls. Franska orðið 

loisir þýðir frítími og enska orðið licence þýðir að vera frjáls til þess að gera eitthvað 

(Torkildsen, 2005:46). Nú erum við komin með einhvern grunnskilning á þessu hugtaki. 

Það virðist sem svo að allir vegir bendi til þess að þetta orð vísi í einhverskonar frítíma 

og/eða að vera frjáls til þess að gera það sem við kjósum helst.  

En svo þarf að huga að fleiru, því að skilgreina hugtakið tómstundir er ekkert 

sérstaklega auðvelt verk og margt þarf að taka til greina. Eiga tómstundir að vera 

flokkaðar sem tími eða virkni eða eru þær einhverskonar ástand? Eru þær bara jákvæðar 

eða geta þær einnig verið neikvæðar (Leitner og Leitner, 2012:3). Þetta eru allt spurningar 
sem þarf að huga að þegar kemur að skilgreiningu á þessu hugtaki Í bók Leitner og 

Leitners (2012:3-4) er notast við nokkuð víða skilgreiningu. Þar segir að tómstundir séu 

frítími sem inniheldur ekki vinnu eða aðra lífsnauðsynlega þætti. Mörgum spurningum er 

enn ósvarað með þessari skilgreiningu. Til að mynda þá gæti óhófleg drykkja vel fallið 
undir þessa skilgreiningu. Þrátt fyrir þessi mótrök er þessi skilgreining sú algengasta, 

trúlega vegna þess hversu opin hún er. Þó hafa fleiri reynt að gera gott betur. 

Bramham og Wagg (2014:43) komust að þeirri niðurstöðu að tómstundir hljóti að 
innihalda þrjá mikilvæga þætti, frítíma, athöfn og gæði reynslunnar. Það er, tómstundir 

verða að vera val, þær þurfa að vera einhver starfsemi eða athöfn og þær þurfa að skila 

einhverju fyrir einstaklinginn. Blackshaw (2010:4) er ekki á þessu máli, en hann álítur að 

að ekki sé hægt að skilgreina tómstundir með einföldum hætti því samtími okkar sé 

orðinn mun flóknari en áður var. Mörk sem áður lágu á milli vinnu og heimilis annarsvegar 

og tómstunda og menntunar hins vegar hafa orðið óljósari með tímanum og þar með er 

skilgreiningin á tómstundum ekki svo einföld. 

Vanda Sigurgeirsdóttir reynir fyrst íslenskra fræðimanna að skilgreina hugtakið. Hún 

kafar djúpt ofan í viðfangsefnið og nálgast það frá fimm mismunandi hliðum: Tómstundir 

sem tími, athöfn, gæði, viðhorf og hlutverk (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010:4). Eftir þá 

yfirferð kemst Vanda að eftirfarandi niðurstöðu: 
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Í grundvallaratriðum má segja að tómstundir eigi sér stað í frítíma. Tómstundir 

eru því athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítímanum og flokkast 

sem tómstundir að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði eru að 

einstaklingurinn líti sjálfur á að um tómstundir sé að ræða. Að athöfnin, 

hegðunin eða starfsemin sé frjálst val og hafi í för með sér ánægju og jákvæð 

áhrif. Kjarni tómstunda má segja að felist í vellíðan og aukningu á lífsgæðum. 

(Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010:8) 

 

Við teljum þessa skilgreiningu komast ansi langt að markmiði sínu. Tómstundir eru val 

hvers og eins, með tilliti til þess að athöfnin, hegðunin eða starfsemin hafi ánægju og 

jákvæð áhrif í för með sér. Því ætti öllum að vera ljóst að hvorki sjónvarpsgláp né 

áhættuhegðun eins og óhófleg drykkja gæti falist undir tómstundir. Þó að einstaklingurinn 

hefði sjálfur valið að eyða frítíma sínum sem svo. 

2.2 Ávinningur tómstunda 

Það er hverjum manni ljóst að tómstundir hafi áhrif á fólk. Hér verða skoðuð þau áhrif 

sem tómstundir hafa á þátttakendur og ávinning þeirra sem stunda tómstundir. Áhrifin 
eru ýmist sálræn, félagsleg eða líkamleg ef tómstundirnar eru af því tagi.  

Hér að ofan var talað um hversdagslegar tómstundir og alvarlegar tómstundir. 

Ávinningur alvarlegra tómstunda liggur í augum uppi en hversdagslegar tómstundir geta 
líka haft stórvægileg áhrif á andlega- og líkamlega heilsu. Þær geta ræktað jákvæðar 

tilfinningar, útvegað félagslegan stuðning og styrkt sjálfsöryggið þannig að við séum 

hæfari til að takast á við neikvæða þætti í lífinu. Einnig geta þær varðveitt og endurreist 

sjálfsmyndina okkar og stuðlað að vexti og jákvæðum breytingum (Leitner og Leitner, 
2012:29). Hversdagslegar tómstundir eru líklegri í lífi heimilislausra, ávinningarnir sem eru 

taldir upp hér að ofan geta því haft stórvægileg áhrif á líf þessara einstaklinga.  

Þegar við tökum þátt í tómstundum er það oftar en ekki okkar eigin ákvörðun og 

vegna þess að við ákveðum sjálf að taka þátt, þá eru þær líklegri til þess að uppfylla 

ánægjuþörf okkar og veita okkur vellíðan. Með aukinni fjölbreytni tómstunda má svo fá út 

mismunandi ánægju, sumar veita okkur ró og slökun á meðan aðrar keyra upp púlsinn og 
leyfa hjartanu að slá örar (Hills og Argyle, 1998:523-524). Í rannsókn sem fræðimennirnir 

Hu og Lu gerðu á tómstundum kínverskra nemenda, kom í ljós að jákvæð áhrif tómstunda 

voru ýmisleg bæði til styttri og lengri tíma litið. Til dæmis gott skap, betri skipulag á tíma, 
gleði og betri heilsa. Það er því ljóst að tómstundir hafa augljós jákvæð áhrif á andlega 

líðan okkar (Hu og Lu, 2005:326). 
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Dr. Karl Menninger skoðaði hvernig mátti nota afþreyingu í geðlækningum og þar 

taldi hann að einn aðallykillinn í að halda góðri geðheilsu væri að lifa lífi sem innihéldi 

miklar tómstundir. Hann leit á það sem leið til þess að vinna inn „litla sigra” sem gætu 

vegið upp á móti þeim „litlu ósigrum” sem við verðum fyrir í dagsins amstri (Leitner og 

Leitner, 2012:86). Þrjú mikilvægustu hlutverk tómstunda samkvæmt Dumazedier eru 

slökun, skemmtun og persónuleg þróun. Með þessum þremur hlutverkum er hægt að 

brjóta upp hið daglega amstur og gefa sér tíma til þess að njóta eins af þessum þrem 

ávinningum tómstunda (Torkildsen, 2005:50-51).  

Tómstundir geta nýst sem gott verkfæri í forvörnum þar sem að ástundun jákvæðra 

og uppbyggilegra tómstunda getur það komið í veg fyrir neikvæðar breytur í lífi okkar. 

Einnig getur fólk nýtt tómstundir sem verkfæri til þess að horfa til baka og unnið þannig úr 

atburðum sem hefur hent það á lífsleiðinni og mótað persónuleika sinn til hins betra 

(Best, 2010:12-13). 

Að sinna tómstundum er eins og að sjá um garð. Það þarf ávallt að vera að rækta 
garðinn svo hann vaxi og dafni og það sama á við um tómstundirnar okkar. Ef ætlunin er 

að fá hvað mest út úr tómstundunum verður að leggja rækt við þær. Hægt er að nýta 

þennan ávinning tómstunda í hugtaki sem kallast tómstundaúrræði. Þá væri ávinningur 

tómstunda nýttur í markvissum tilgangi til þess að byggja fólk upp á jákvæðan og 
uppbyggilegan hátt. Í þessu verkefni er verið að huga að því að nýta tómstundir til þess að 

styrkja félagslega og andlega og jafnvel líkamlega stöðu heimilislausra. Jákvæður 

félagsskapur, hreyfing og sköpun væri því mögulegur vettvangur til þess að hjálpa þeim að 
hjálpa sér sjálfum. 
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3 Heimilisleysi 

Hægt er að gefa sér að heimilislausir séu til í flestum löndum heims. Þeir kallast 

misfallegum nöfnum eins og utangarðsfólk, útigangsfólk, betlarar og rónar. Staðalmyndin 

af heimilislausu fólki í Reykjavík hefur oft verið hirðulaust fólk sem situr á bekkjum 

bæjarins, til að mynda niður á Austurvelli með brúnan bréfpoka og annað hvort lætur lítið 

fyrir sér fara eða eru hrópandi og kallandi eftir því í hvaða ástandi það er. Þau eru þó 

meira en þessar staðalmyndir. Þetta eru ólíkir einstaklingar með ólíkan bakgrunn, þrá og 

drauma og hafa ekkert minna erindi í tómstundaiðjur en hver annar. 

Heimilislausir tilheyra hópi í undirheimum, í þeirri merkingu að vandamál þeirra 

virðast ósýnileg okkur hinum. Þeir aðlagast ekki menningu okkar að fullu, eru félagslegur 

minnihlutahópur, illa staddur fjárhagslega og býr ekki yfir sömu pólitísku 

borgararéttindum (e. political disenfranchised) og við hin (Wardhaugh, 2000:17). 

Heimilisleysi fór að verða vandamál í Bandaríkjunum í lok áttunda áratugarins og byrjun 

þess níunda (Glasser og Bridgeman, 1999:1). Erfitt er að bera saman fjölda heimilislausra í 

heiminum vegna þess hve ólíkar skilgreiningarnar eru milli þjóða (Erla Björg 

Sigurðardóttir, 2012:8).  

Miðað við fjölda rannsókna um þetta málefni hérlendis mætti segja að Ísland hafi ekki 

veitt þessu málefni mikla athygli fyrr en á allra síðustu árum. Eiginleg skilgreining fyrir 

heimilislausa á Íslandi kom ekki fyrr en árið 2005 (Félagsmálaráðuneytið, 2005:7). 

Staðalmynd heimilislausra á Vesturlöndum er hvítur miðalda karlmaður. Rannsóknir hafa 

hinsvegar sýnt að heimilislausir eru af öllum stærðum og gerðum (Elín Sigríður 

Gunnsteinsdóttir og Erla Guðrún Sigurðardóttir, 2009:6).  Þó eru karlar fleiri, en konur á 

götunni, en konurnar eru 35% af heildarfjölda á Íslandi (Erla Björg Sigurðardóttir, 

2012:13).  

Ástæður þess að konur lenda á götunni og verða heimilislausar eru margar. Í 

Bandaríkjunum eru helstu ástæður fyrir heimilisleysi kvenna, fátækt, heimilisofbeldi, 

kynbundinn launamunur og lélegt framboð húsnæðis á viðráðanlegu verði (Colorado 

Coalition for the homeless, 2012:1-2). Á Íslandi eru ástæður heimilisleysis þær sömu og 
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hjá körlum en það er aðallega áfengis- og vímuefnaneysla og þar á eftir geðrænn vandi 

(Erla Björg Sigurðardóttir, 2012:18). 

Heimilislausum hefur fjölgað um 50 manns, ef skoðaðar eru rannsóknir sem gerðar 

voru af Reykjavíkurborg árið 2009 og 2012, undanskildir eru þeir sem eru í 

langtímabúsetuúrræðum (Elín Sigríður Gunnsteinsdóttir og Erla Guðrún Sigurðardóttir, 

2009:34; Erla Björg Sigurðardóttir, 2012:12). Starfshópur á vegum Reykjavíkurborgar 

skilgreindi vanda heimilislausra sem „fjölþættan heilbrigðisvanda sem hefur í för með sér 

alvarlegar félagslegar afleiðingar” (Velferðasvið Reykjavíkurborgar, 2014). Þeir sem búa 

við heimilisleysi þurfa ekki bara að huga að vandamálum því tengdu heldur búa þeir einnig 

við skort á félagslegum tengslum sem veldur því að einstaklingnum finnst hann ekki 

tilheyra öðru fólki og/eða samfélaginu í heild (Anker, 2008:28). Það væri hægt að bæta úr 

því með ýmiss konar tómstundaúrræðum, það myndi hjálpa þessum hópi að styrkjast 

félagslega og finna fyrir samheldni.  

Fjöldi og gerðir heimilislausra byggir þó að miklu leyti á skilgreiningunni á heimilisleysi 

því eins og gefur að skilja þá falla fleiri inn í mengið eftir því hversu vítt það er. Því er 

mikilvægt að skoða skilgreiningarnar vel sem mun vera gert í kaflanum hér á eftir. Einnig 

verður skoðaður hagur heimilislausra í Reykjavík sem og úrræði og stefna 

Reykjavíkurborgar. 

3.1 Skilgreining á hugtakinu heimilislaus 

Hugtökin heimilisleysi, húsnæðisleysi og utangarðsfólk geta oft verið mjög flókin. Engin 

ein algild skilgreining er til. Margar skilgreiningar hafa verið settar fram af mismunandi 

aðilum og eru þær eins mismunandi og þær eru margar. Til að koma sem best til móts við 

hópinn þarf að vita hverjir teljast til hans og hver vandamálin eru. 

3.1.1 ETHOS 

ETHOS er skilgreining sem sett var upp af FEANTSA sem eru einu Evrópsku félagasamtökin 

sem einblína eingöngu á heimilislaust fólk. Skilgreiningin er ætluð til þess að samræma 

skilgreiningar á heimilislausum á milli landa í Evrópusambandinu (Feantsa, e.d.). 

Skilgreining þeirra á heimilisleysi er nokkuð víð. Skilgreininguna settu þau fram í fjórum 

liðum með nokkrum undirliðum. Fyrri tveir liðirnir falla undir dæmigert heimilisleysi (e. 

homelessness). Fyrsti liðurinn er þaklaus (e. roofless) og undir því er fólk sem annað hvort 



14 

býr og sefur úti á götu eða í næturskýlum. Seinni liðurinn er húslaus (e. houseless), það er 

fólk sem býr á gistiheimilum fyrir heimilislaust fólk eða öðrum tímabundnum úrræðum. 

Undir húslaus falla líka innflytjendur í tímabundum úrræðum og fólk sem er að koma út af 

stofnunum eins og fangelsum. Seinni tveir liðirnir falla síðan undir húsnæðis útilokun (e. 

housing exclusion). Fyrsti flokkurinn er óöruggt heimili (e. insecure). Einstaklingurinn á sér 

ekkert eitt heimili heldur er að flakka á milli, einstaklingurinn lifir í ótta við að vera borinn 

út eða í ótta við ofbeldi. Fjórði og síðasti flokkurinn er ófullnægjandi heimili (e. 

inadequate) og þar má finna fólk sem býr í óviðunandi húsum og í húsum þar sem eru og 

búa allt of margir miðað við stærð hússins (Amore, Baker og Howden-Chapman, 2011:28). 

3.1.2 Íslensk skilgreining 

Nokkrum árum áður en kom íslensk skilgreining á orðinu, áttu sveitafélög það til að flokka 

heimilislausa, utangarðsfólk og aðra sem búa við bágar aðstæður undir sama hatt 

(Félagsmálaráðuneytið, 2005:7).  En mikilvægt er að gera greinarmun á hvort einstaklingar 

eiga í hús að venda eða hvort það sé annarskonar vandi að hrjá þá. Því var opinber 

skilgreining sett fram árið 2005: 

Húsnæðislaus er sá sem ekki hefur aðgang að hefðbundnu húsnæði, hann 

hefur ekki húsaskjól að staðaldri á sama stað og gistir þar sem kostur er hverja 

nótt, þar með talið í gistiskýli, á gistiheimili eða inni á öðru fólki. Þeir sem 
koma úr tímabundnu húsaskjóli, svo sem úr fangelsi eða úr vímuefnameðferð, 

eiga sögu um margháttaða húsnæðis- og félagslega erfiðleika og eiga ekki 

tryggt húsaskjól einum til tveimur mánuðum áður en þeir fara úr hinu 
tímabundna húsnæði, eru taldir hér með. (Félagsmálaráðuneytið, 2005:7) 

Hér verður notast við hugtakið heimilislaus í stað húsnæðislaus, hugtakið þykir þjálla í 

notkun, en skilgreiningin er sú sama. Einnig verður stuðst við íslensku skilgreininguna þar 

sem verkefnið mun skoða Reykvíkinga en gott er að hafa hina til hliðsjónar. 

3.2 Andleg heilsa heimilislausra 

Áfengis- og vímuefna vandi og geðrænn vandi eru helstu ástæðurnar fyrir því að 

einstaklingar lenda á götunni (Erla Björg Sigurðardóttir, 2012:20; Fazel, Khosla, Doll, & 

Geddes, 2008:1675). WHO skilgreinir andlega heilsu sem ástand þar sem sérhver 

einstaklingur áttar sig á sínum eigin möguleikum, getur unnið úr eðlilegu stressi í dagsins 

amstri, nær árangri og er afkastamikill og getur lagt sitt af mörkum til samfélagsins (World 
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Health Organization, 2014). Í bæklingi sem Geðrækt gaf út kemur fram að engin sé heilsa 

án geðheilsu (Lýðheilsustöð, e.d.). Andleg heilsa virðist því spila stórt hlutverk í leið okkar 

að heilbrigði og lífshamingju. Hér á eftir verður stuttlega farið yfir nokkra áhættuþætti 

sem eru líklegir til að ógna andlegri heilsu þeirra sem eiga ekki í nein hús að venda. 

3.2.1 Sjálfsmynd 

Sjálfsmyndin er byggð á þeim meðvituðu og ómeðvituðu hugmyndum og hugsunum sem 

við höfum um okkur sjálf. Sjálfsmyndin mótar örlög okkar, þær hugmyndir sem við höfum 

um okkur hafa áhrif á val okkar og ákvarðanir og stýra þeirri stefnu sem líf okkar tekur 

(Branden, 2003:20). Sjálfsmyndin hefur mikil áhrif á líf okkar. Hún hefur áhrif á vinnuna, 

ástamál, foreldrahlutverk og hve langt við náum í lífinu. Sjálfsmatið ræður oft úrslitum um 

hvort við náum árangri í lífinu eða ekki. (Branden, 2003:5).  

Flest öll sálfræðileg vandamál er hægt að rekja til afleitrar sjálfsmyndar til að mynda 

kvíði og þunglyndi, misnotkun á áfengi og vímuefnanotkun, glæpir og ofbeldi. Gott 

sjálfsmat er höfuðskilyrðið fyrir góðu líferni. Gott sjálfsmat felst annars vegar í þeirri 

tilfinningu að finnast maður vera hæfur og þróttmikill og hinsvegar að finnast maður vera 

einhvers virði sem manneskja. Það má því segja að gott sjálfsmat sé blanda af sjálfsöryggi 

og sjálfsvirðingu (Branden, 2003:14).  

Neikvæð reynsla einstaklings leiðir til lélegs sjálfsmats sem hefur áhrif á líf hans 

(Fennell, 2009:8). Hætta er á að fólk með lágt sjálfsálit forðist tómstundir, annars vegar 

vegna hræðslu við að vera dæmt, til að mynda í listahópum eða keppnisíþróttum og 

hinsvegar vegna þess að þeim finnst þau ekki verðskulda verðlaun eða þau réttindi að 

slaka á og fá að njóta sín (Fennell, 2009:12). Tómstundaiðkun getur haft gríðarlega góð 

áhrif á sjálfsmyndina (Leitner og Leitner, 2012:271). Brotin sjálfsmynd er eitthvað sem 

viðmælendur myndarinnar töldu heimilislausa eiga sameiginlega, því þarf að skoða 

þennan lið vel og mikilvægt að hafa þetta á bak við eyrað þegar unnið er með 

heimilislausum í tómstundastarfi. 

3.2.2 Þunglyndi, streita og kvíði 

Heimilislausir eru í töluvert meiri áhættu að greinast með þunglyndi. Tæplega 40% 

heimilislausra mældust með alvarlegt þunglyndi í nýlegri rannsókn sem gefin var út í 

Bandaríkjunum árið 2012 (Brown, Kiely, Bharel og Mitchell, 2012:16). Goode (1999) segir 
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að þeir sem hafi minni stjórn á lífinu upplifi meiri streitu. Fyrir nokkrum árum var gerð 

rannsókn á heimilislausum konum með langvarandi streitu. Þær töluðu um að tómstundir 

sem veittu þeim dægrastyttingu hjálpuðu mikið til þess að slaka á sem og almennur 

félagskapur með öðru fólki (Klitzing, 2003:176 ). Tómstundir sem hafa góð áhrif á streitu 

geta innihaldið hreyfingu, tónlist, slökun, útiveru og hinar og þessar afþreyingar (Leitner 

og Leitner, 2012:194-203).  

Tómstundir gera einstaklingum greiðara að takast á við neikvæðar breytur í lífi sínu. 

Þetta styðja niðurstöður úr rannsókn sem gerð var á 552 konum í Brasilíu sem búa við 

óánægju í starfi og lágar tekjur. Tómstundir gerðu þeim auðveldara að takast á við kvíða 

og þunglyndi og halda almennt góðri geðheilsu (Ponde og Santana, 2000:457). 

3.3 Fjöldi og hagir heimilislausra í Reykjavík 

Á Íslandi eru 179 einstaklingar á skrá sem falla undir hugtakið heimilislaus. Karlar eru í 

meirihluta og er sá elsti 75 ára og sá yngsti 18 ára. Langflestir eiga rætur að rekja til 

Íslands en stór hópur kemur einnig frá Póllandi. Rúmlega einn þriðji hafði verið á götunni í 

meira en tvö ár þegar þessar tölur voru skrásettar, en í þessa tölu eru líka teknir inn þeir 

sem búa í langtíma búsetuúrræðum (Erla Björg Sigurðardóttir 2012:4). Helsta orsök þess 

að einstaklingar lenda á götunni er áfengisfíkn og misnotkun annarra vímuefna. Þar á eftir 

kemur geðrænn vandi. Þegar rannsóknin var framkvæmd var boðið upp á að velja fleiri en 

einn möguleika sem helstu orsök og var það gert í mörgum tilfellum (Erla Björg 

Sigurðardóttir 2012:19-20). Því má álykta að margir töldu fleiri en eina ástæðu fyrir stöðu 

sinni. Ágætt er að hafa þessar tölur í huga þegar skoða þarf tómstundaúrræði fyrir þennan 

hóp. Það er gott að vita hvaðan þetta fólk kemur, í hvaða aldursflokk það fellur og hvaða 

tungumál það talar. 

3.4 Stefna Reykjavíkurborgar í málefnum heimilislausra 

Meðal verkefna Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar er að bera ábyrgð á stefnumótun  í 

velferðarmálum borgarinnar ásamt því að meta þær stefnur og sjá til þess að farið sé eftir 

þeim. Auk þess sér Velferðarsviðið um að fólk sem sækist eftir því fái viðeigandi ráðgjöf 

hvort sem hún er félagsleg eða sálfræðileg (Reykjavík, e.d.-c). Stefnan hér að neðan er 

mikilvæg fyrir þær sakir að til þess að þjónusta alla íbúa eftir bestu getu þarf að búa til 

einhverja áætlun eða stefnu fyrir hóp af fólki sem á um sárt að binda og þarf hjálp.  
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Mynd 1. Þarfapýramídi Maslows (Research 
History, 2012). 

Þann 13. febrúar 2014 samþykkti Reykjavíkurborg stefnu í málefnum heimilislausra. 

Stefnan var unnin af hópi sem samanstóð af fulltrúum frá fjórum stjórnmálaflokkum en 

verkefnastýra hópsins var óháður aðili. Stefnan var einnig unnin í samráði við þá hópa, 

samtök og stofnanir sem þjónusta þennan hóp samfélagsins. Stefnan er sveigjanleg 

sökum þess að þessi þjóðfélagshópur er hvikull frá ári til árs. Það er nauðsynlegt að hún sé 

sveigjanleg svo að hægt sé að mæta þörfum flestra sem falla undir skilgreiningu 

heimilislausra (Reykjavík, 2014b).  

Megináherslur stefnunnar eru fjórar talsins. Það eru forvarnir, að bregðast við stöðu 

þeirra sem tilheyra hópi heimilislausra með ýmiss konar samstarfsverkefnum og 

áframhaldandi þróun í þjónustu, kortlagning á tækifærum fyrir langtíma búsetuúrræði og 

svo að lokum samstarf ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2014). Í þessari stefnumótun var ekki minnst á tómstundaúrræði sem 

slíkt en eitthvað var talað um virkniverkefni og almenna félagslega þjónustu en ekki 

skilgreint nánar hvað í því felst (Velferðasvið Reykjavíkurborgar, 2014). Mikilvægt er að 

skoða þessa stefnu í tengslum við vinnu fyrir heimildarmyndina þar sem að til þess að 

horfa gagnrýnum augum á starf borgarinnar þarf að þekkja hverjar áætlanir hennar eru og 

hvernig borgin ætla sér að leysa þetta vandamál. 

3.5 Úrræði 

Mynd 1 sýnir þarfapýramída Maslows 

sem skilgreinir þarfir mannanna í fimm 

þrepum þar sem neðsta þrepið sýnir 

nauðsynlegustu þarfirnar og þegar þeim 

hefur verið náð er hægt að fara i næsta 

og svo framvegis. Neðsta þrepið 

inniheldur líkamlegar þarfir eins og vatn, 

mat, öndun og svefn. Næsta þrep leggur 

áherslu á öryggi, innan þess er heimili, 

atvinna, heilsa og félagslegt öryggi 

(Leitner og Leitner, 2011:87-88). 
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Úrræði Reykjavíkurborgar ættu að fullnægja flestum grunnþörfum Maslow. Borgin er 

með húsnæðisúrræði ýmist til skamms- eða langtíma (Reykjavík, e.d.-b). Kaffistofa 

Samhjálpar gefur öllum sem til hennar leita, frítt fæði en hún er opin á milli kl. 10-15 á 

daginn (Reykjavík, e.d.-a). Færanleg félagsleg ráðgjöf er eina félagslega úrræðið sem 

Reykjavík býður upp á. Teymið mætir á staðina og upplýsir fólkið um þá þjónustu sem er í 

boði (Erla Björg Sigurðardóttir, 2012:32). Hægt er að líta á það sem verkfæri til að koma 

heimilislausum upp á þrep tvö í pýramída Maslow. Vert er að benda á að úrræðin sem slík 

eru mjög breytileg og erfitt er að nálgast tæmandi úrræðalista þar sem þau eru ýmist 

einkarekin, rekin af sveitafélögum eða af ríkinu. 

Þó að Reykjavíkurborg hafi ekki ein og sér staðið fyrir tómstundaúrræðum þá hefur 

hún styrkt slík úrræði með einum eða öðrum hætti, sem aðrir hafa haldið utan um. Það 

nýjasta er súpueldhús hjá Hjálpræðishernum sem býður uppá skapandi skrif og fleiri 

tómstundir eru í farvatninu (Ilmur Kristjánsdóttir, munnleg heimild, 4. mars 2016). 

Markmið námskeiðsins er að vera verkfæri fyrir fólk til þess að skrifa sig frá vansæld og fá 

vettvang fyrir að skapa sína list (Ingvi Kristinn Skjaldarsson, munnleg heimild, 3. mars 

2016).  

Jaðarlist er myndlistarsýning utangarðsfólks í Reykjavík (Reykjavík, 2014a). Þar fá 

heimilislausir og annað utangarðsfólk tækifæri til að sýna verk sem þau hafa skapað. Hún 

er haldin undir listastefnuninni „Outsider art“. Tilgangur hennar er að skapa þeim 

vettvang sem standa utangarðs og tilheyra ekki hinu hefðbundna samfélagi listamanna 

(Ske, e.d.). 

Fótboltaæfingar fyrir utangarðsfólk er verkefni sem Sigríður Arndís Jóhannsdóttir fór 

af stað með sumarið 2014. Æfingarnar stóðu yfir einu sinni í viku á Miklatúni og mættu 

um 20 aðilar yfir sumarið á þessar æfingar. Verkefnið hlaut grasrótarverðlaun KSÍ fyrir 

þetta framtak (Fótbolti.net, 2015). 

Heimilislausa leikhúsið ETHOS er verkefni sem Ilmur Kristjánsdóttir og Rúnar 

Guðbrandsson fóru af stað með árið 2015. Þau sýndu verk á Menningarnótt og aðra á 

Þorláksmessu. Markmið þeirra er að virkja hæfileikana hjá fólki sem hefur ekki þá burði 

sem þarf til að koma sér á framfæri, gera lifið aðeins bærilegra og gefa fólki tækifæri til að 

gefa tíma sínum tilgang og skapa listaverk (Gunnar Leó Pálsson, 13. ágúst 2015; Atli 

Ísleifsson, 23. desember 2015). 



19 

Súpueldhús með tómstundaúrræðum er verkefni sem Hjálpræðisherinn heldur utan 

um og er tiltölulega nýbyrjað. Verkefnið er styrkt af Reykjavíkurborg. Hugmyndin er sú að 

á ákveðnum dögum vikunnar verði skapandi námskeið fyrir heimililslausa að lokinni súpu í 

hádeginu. Fyrsta námskeiðið eru skapandi skrif og vonast er til að heimilislausir læri á 

kosti skapandi skrifa og geti nýtt sér þau í að til dæmis að takast á við tilfinningar, 

uppgötva nýja hæfileika eða einfaldlega verða sér út um dægrastyttingu (Ingvi Kristinn 

Skjaldarsson, munnleg heimild, 3. mars 2016). 

Þetta er dæmi um tómstundaúrræði sem hafa skotið upp kollinum hér og þar. Af 

viðtölum að dæma þá virtist fólk yfirhöfuð vera ánægt með þessi verkefni, bæði fagfólk af 

vettvangi og þátttakendurnir sjálfir. Þau eiga það þó sameiginlegt að vera skammvinn og 

þeim ekki fylgt eftir.  
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4 Heimildarmyndin 

Heimildarmyndir eru tegundir kvikmynda sem eru oftast ekki skáldskapur, þær fjalla um 

vísindi, efnahagsmál, pólitík og mannkynssöguna, þær leitast allar við það að lýsa hinum 

raunverulega sannleika. Sjónrænt tungumál myndanna virkar öðruvísi á fólk heldur en hið 
ritaða mál (Shapiro, 1997:80). Björn Ægir Norðfjörð fjallar um fjórar gerðir 

heimildarmynda í grein sinni um íslenskar heimildarmyndir á nýrri öld. Skýringarmyndir 

hafa það markmið að útskýra fyrir áhorfendum ákveðið viðfangsefni. Sögulegar 

heimildarmyndir falla yfirleitt í þennan flokk. Könnunarmyndir er annar flokkur þar sem 

kvikmyndagerðarfólkið reynir að láta fara eins lítið fyrir sér og mögulegt er til að hafa ekki 

áhrif á viðfangsefnið. Gagnvirka myndin hefur tengslin á milli kvikmyndagerðarfólksins og 
viðfangsefnisins að leiðarljósi. Viðtöl eru algeng og oft kvikna upp siðferðislegar 

spurningar. Sjálfhverfa kvikmyndin beinir spjótum sínum að eiginleikum textans. Tengsl 

áhorfenda og viðfangsefnisins eru höfð að leiðarljósi. Sjálfhverfa myndin trúir á gagnrýna 
fjarlægð og hlutleysi kvikmyndagerðamannsins þar sem almennur þekkingarfræðilegur 

vafi einkennir myndina (Björn Ægir Norðfjörð, 2008:118-119).  

Hér verður notast við heimildarformið Gagnvirk kvikmynd þar sem spyrjendur hafa 

mikil ítök um framvindu myndarinnar. Myndin byggist að mestu leyti upp á viðtölum, en 
viðtöl eru sérstaklega algeng í þessum flokki heimildarmynda. Spurningarlistar voru hafðir 

að leiðarljósi en þeir voru breytilegir eftir framvindu viðtalsins. Öll viðtölin voru gerð með 

leyfi viðmælenda sem voru fúsir og frjálsir til þess að svara spurningum og voru upplýstir 
um það að nafn og andlit kæmu fram í myndinni. 

Þegar ákvörðun hafði verið tekin um að gera heimildarmynd var ákveðið að hafa hana 

í viðtalsformi og þá vantaði viðmælendur. Það fór þó nokkur vinna í að huga að hvaða 
aðila væri best í að fá í viðtal. Fagaðilar af vettvangi og heimilislausir urðu fyrir vali sem 

viðmælendur myndarinnar. Heimilislausir viðmælendur voru til þess að fá sýn 

heimilislausra í myndina og til þess að leggja tilfinningalegt gildi í hana. 

Ákveðið var að fá fagaðila og helst að allir aðilar hefðu reynslu í vinnu með 

heimilislausum á einn eða annan hátt. Fagaðilarnar sem komu fram í myndinni hafa allir 

unnið með heimilislausum í styttri og lengri tíma. Unnið var með Gistiskýlinu í leit að 

heimilislausum viðmælendum auk þess sem Guðrún Þorgerður Ágústsdóttir félagsráðgjafi 

hjá Gistiskýlinu er einn viðmælenda myndarinnar. Hún hefur áralanga reynslu af vinnu 

með heimilislausum og á í góðu sambandi við skjólstæðinga Gistiskýlisins. Hún fann tvo 

menn sem nýta sér Gistiskýlið og voru þeir tilbúnir til þess að koma fram í myndinni auk 
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þess að veita okkur stutt viðtöl. Það voru þeir Herbert Marínósson og Davíð Sebastian Ingi 

Þorsteinsson. Þeir eru á ólíkum aldri og hafa mismunandi upplifun af bæði heimilisleysi og 

tómstundum. 

Aðrir fagaðilar sem komu fram sem viðmælendur eru einnig með reynslu af starfi með 

heimilislausum. Ingvi Kristinn Skjaldarson er flokksforingi hjá Hjálpræðishernum en þar 
geta heimilislausir fengið sér súpu og brauð í hádeginu. Eins og kom fram hér að ofan er 

Reykjavíkurborg er nýfarin að styrkja verkefni í samstarfi við Hjálpræðisherinn þar sem 

farið verður í listasmiðjur eftir súpuna. Yngvi var fenginn til þess að ræða þetta nýja 
verkefni og hvernig Hjálpræðisherinn sinnir heimilislausum og ný úrræði á Norðurlöndum. 

Til þess að fá sýn Reykjavíkurborgar á málefnið var Ilmur Kristjánsdóttir fengin til þess að 

tala fyrir hönd borgarinnar en hún er nýtekin við sem forstýra Velferðarráðs 

Reykjavíkurborgar og tók þátt í uppsetningu leikrits sem var sett upp af hópi heimilislausra 

og öðru utangarðsfólki á menningarnótt. Þó svo að viðmælendur hafi ekki verið margir 

eru þeir ólíkir og gefa heimildarmyndinni ólík sjónarhorn á flókið málefni. 
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5 Umræður 

Þegar efni heimildarmyndarinnar var skoðað samhliða fræðilegum heimildum kom margt 

áhugavert í ljós. Heimildarmyndin gaf fræðunum ákveðinn farveg. Viðtölin gáfu þó annað 

ljós á umræðuefnið heldur en heimildirnar, því með viðtölunum gafst tækifæri á að skoða 

aðstæður á Íslandi frá innsta hring sem fræðin gátu svo stutt með einum eða öðrum 

hætti. Hér að neðan verður farið yfir þá þætti sem vöktu áhuga og þeir ræddir frekar. 

5.1 Konur og heimilisleysi 

Til þess að fá fjölbreytta mynd af heimilislausum var haft samband við Konukot til þess að 

kanna möguleikann á því hvort væru einhverjir skjólstæðingar sem væru til í að koma 
fram fyrir hönd kvennanna. Það fékkst neikvætt svar þaðan, og sá sér engin kona fært að 

taka þátt í heimildarmyndinni. Þegar spurst var fyrir um þetta við mismunandi fagfólk í 

ferlinu var svarið að konur væru tregari til að koma í mynd vegna hræðslu þeirra við að 
valda vinum og vandamönnum vonbrigðum og að margar þeirra ættu jafnvel börn og þær 

kærðu sig ekki um að þau myndu sjá þær í þessu ásigkomulagi. Auk þess virðist streita 

leggjast frekar á heimilislausar konur heldur en heimilislausa karlmenn (Klitzing, 
2003:163). 

Eins og fram hefur komið hér áður eru helstu ástæður heimilisleysis kvenna þær sömu 

og karla hér á landi þ.e. áfengis- og vímuefnaneysla auk geðræns vanda. Leiðir kynjanna 
virðast þó vera mismunandi við að takast á við heimilisleysi og því fylgja ólíkar tilfinningar. 

5.2 Brotin sjálfsmynd 

Í viðtali okkar við Ilmi Kristjánsdóttur tjáði hún okkur að heimilislausir ættu ekki endilega 

mikið sameiginlegt nema mögulega það að vera með brotna sjálfsmynd hvort sem hún 

hafi verið þannig áður en þau urðu heimilislaus eða að hún hafi smám saman brotnað yfir 
þann tíma sem þau bjuggu á götunni. Uppbyggileg tómstundaiðkun getur haft góð áhrif á 

sjálfsmyndina (Leitner og Leitner, 2012:271) en fólk með lélega sjálfsmynd forðast 

hinsvegar að taka þátt í tómstundum vegna óöryggis og/eða hræðslu (Fennell, 2009:12). 

Guðrún félagsráðgjafi hjá gistiskýlinu sagði að hún sæi að tómstundastarf hefði góð áhrif á 

sjálfsmyndina hjá heimilslausum og væri valdeflandi fyrir hópinn.  
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5.3 Viðhaldið tómstundaúrræði 

Allir viðmælendur voru sammála því að tómstundir hafa haft góð áhrif á heimilislausa í 

þeim tilvikum sem þær hafa verið reyndar. Viðmælendur töluðu um að það hafi þó verið 

reynt of sjaldan og ekki er nærri því jafn mikið framboð af tómstundum fyrir þennan hóp 

og ætti að vera. Tómstundaúrræðin hafi yfirleitt dottið upp fyrir að lokum. Ilmur talaði um 

að það þyrfti að fá niðurstöðu í það af hverju þessi tómstundaúrræði virðast ekki geta 

gengið upp til lengdar, hvort það sé vegna fjárveitinga eða einhvers annars. Það sem er 

fyrst og fremst mikilvægt er að gefa þessum einstaklingum vettvang til þess að stunda 

sínar tómstundir án þess að tengja það við stöðu þeirra. Það er óþarfi að tengja 

tómstundirnar við einhver málefni og einstaklingarnir eiga ekki að þurfa að titla sig sem 

utangarðs til þess að vera með. Ástæðurnar sem voru nefndar voru til dæmis að 

heimilslausir eru tiltölulega óáreiðanlegur hópur og erfitt er að halda utan um hann, 

sérstaklega ef verið er að tala um fólk í djúpri neyslu og eykur það líkurnar til muna á að 

tómstundaúrræðið lognist út af. Séu tómstundir stundaðar til lengri tíma stuðli þær 

hinsvegar að jákvæðum tilfinningum og að endurreisa og viðhalda sjálfsmyndinni auk þess 

sem þær nýtast vel til þess að líta um farinn veg og vinna úr neikvæðum þáttum sem hafa 

hent okkur á lífsleiðinni.  

Ilmur Kristjánsdóttir nefndi að mögulega væri hægt að vinna betur með fólki sem er 

ekki alveg á botninum heldur komið einu skrefi lengra. Hún nefndi líka að þegar hún stóð 

að leikhúsi heimilislausra þá hafi þeir sem ekki treystu sér til að taka þátt, mætt á 

sýninguna og einhverjir fyllst þrótti til að taka þátt næst. Ef það verður haldið aftur munu 

mögulega þessir einstaklingar mæta þó að þeir hefðu ekki treyst sér til að taka þátt í fyrsta 

skipti. 

5.4 Tómstundir og fjármál 

Allt fagfólk sem rætt var við kom inn á fjármálin. Fagfólk á vettvangi talaði um verulegan 

skort á fjárveitingu til þess að hægt væri að halda úti heildstæðu starfi fyrir heimilislausa. 

Rætt var um notkun sjálfboðaliða, til að mynda í samstarfi við Háskóla Íslands og 

Listaháskólann til að lækka kostnað sem mögulega lausn. Einnig var rætt um mikilvægi 

þess að gera ráð fyrir þessum lið innan þessa málaflokks í fjárveitingu.   
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Mögulega er um fjárskort að ræða frá hendi borgarinnar en annar möguleiki er sá að 

tómstundaúrræði sem þessi séu einfaldlega sett á hakann, þeim sé ekki veitt sú 

fjárstyrking sem þau þarfnast. Því mikilvægara er að sýna fram á kosti þessa starfs fyrir 

þennan hóp. 

5.5 Dagsmunstur 

Þegar Herbert Marínóson, tíður gestur hjá Gistiskýlinu, fékk spurningu um hvað hann 

gerði yfir daginn var svar hans umsvifalaust: „á daginn eyði ég tímanum“. Tómstundir eru 

gæddar þeim eiginleika að vera fyrirtaks „tímaeyðsla”. Það sem vitað er fyrir víst er að 

heimilislausir hafa meiri frítíma en þeir vildu. Því myndu tómstundir gera mikið gagn sem 

uppbyggileg dægrastytting þó svo að hún myndi ekki leiða af sér neitt meira en bara það. 

Þær gætu brotið upp neyslumynstur og búið til eitthvað sem myndi veita þeim ástæðu til 

þess að vakna á morgnana og það væri árangur út af fyrir sig. Þátttaka í tómstundastarfi 

hjálpar til við að koma í veg fyrir leiða og það eykur líkur á heilbrigðari hegðunarmynstri 

(Leitner og Leitner, 2012:27). Ingvi Kristinn Skjaldarsson hjá Hjálpræðishernum talaði um 

mikilvægi þessa málaliðs, að þau hafi ástæðu til þess að vakna á morgnana. Að eitthvað 

bíði þeirra. Uppbrot á deginum. Ef þetta myndi virka væri hálfur sigur unninn í því að 

hjálpa þeim að komast upp úr leiðanum og inn í aðeins heilbrigðara líferni. 
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6 Niðurstöður 

Við fórum stórhuga inn í þetta verkefni og töldum okkur mögulega sigra heiminn og binda 

endi á heimilisleysi með niðurstöðum okkar. Sú var ekki alveg raunin en við komumst þó 

að mörgum mikilvægum niðurstöðum.  

Málefni heimilislausra hefur lítið verið rannsakað á Íslandi, en aðeins eru til tvær 

haldbærar rannsóknir sem höfundar fundu sem voru gerðar árið 2009 og 2012 og er sú 

síðarnefnda aðallega uppfærsla á þeirri fyrri. Þetta málefni hefur þó nokkuð verið skoðað í 

gegnum sjónvarpsefni á borð við Lalla Johns (2001), Hlemmur (2002) og Málið með Sölva 

(2013). Einnig í gegnum viðtöl í tímaritum við einstaka einstaklinga. Það er þó frekar 

upplýsandi og áhugahvetjandi fyrir almenning heldur en fræðilegt. Höfundar telja mikla 

þörf vera á fræðilegum rannsóknum og úttektum hér á landi þar sem oft er erfitt að bera 

okkur saman við önnur lönd vegna fjölda og hag okkar landsmanna. Það virðist sem svo 

að ef tómstundir eru notaðar á jákvæðan og uppbyggjandi hátt skili þær góðum árangri. 

Það er þó ekki gert í nógu miklum mæli og er helst um að kenna ónógri fjárveitingu frá 

Reykjavíkurborg eða öðrum er málið varðar. Við slíkum fjárskorti þarf stundum að grípa til 

skapandi úrlausnar, til að mynda væri hægt að auka sjálfboðastarf til muna í samstarfi við 

háskóla landsins. Þá væri til dæmis möguleiki að setja sjálfboðastarf sem einn 

grunnáfanga í námi nemenda sem myndi svo skila sér í einingum og reynslu. Það væri 

líklega með svipuðum hætti og vettvangsnám en okkur finnst mikilvægt að starfið yrði 

kallað sjálfboðastarf þar sem okkur finnst vera þörf á að auka sjálfboðastarf almennt í 

landinu.  

Eins og kom fram hér að ofan getur jákvæð tómstundaiðkun haft góð áhrif á 

sjálfsmyndina. Þetta er þó vandasamt því margir gætu fælst frá því ef farið er of geyst. 

Upplagt væri að vera með tómstundaráðgjafa sem heimilislausir gætu leitað til þar sem 

þeir gætu grafið upp gömul áhugamál eða annað sem viðkomandi gæti mögulega haft 

áhuga á og fundið vettvang fyrir þá að iðka þær. Huga þyrfti sérstaklega að tómstundum 

sem efldu sjálfsmyndina og byggðu hana upp á markvissan hátt.  

Mikil áhersla viðmælanda var lögð á hversu ólíkur og óáreiðanlegur hópur 

heimilislausir eru sem gerir það erfitt að vinna með þeim í tómstundastarfi. Erfitt er að 
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kortleggja hópinn vegna þess hve margbreytilegur hann er og reynist það því þrautinni 

þyngri að halda langvarandi tómstundastarfi gangandi. Mikilvægt er að leggja áherslu á 

það að hópurinn er ólíkur og alls ekki víst að hann hafi áhuga á sömu hlutunum einungis 

vegna þess að hann deilir þakleysi. Þörf er á að hafa tómstundir fjölbreyttar fyrir þennan 

hóp rétt eins og alla aðra hópa samfélagsins.  

Allar okkar heimildir og reynsla viðmælenda hafa sýnt að tómstundir geti haft góð 

áhrif á heimilislaust fólk. Þó svo að tómstundir séu ekki það nauðsynlegasta í huga þessa 

fólks er það verkefni okkar fagfólksins að koma inn og sýna þeim jákvæðan ávinning 

tómstunda. Það þarf að viðhalda þeim og hafa þær fjölbreyttar svo hægt sé að fá sem 

flesta um borð. Það þarf að leggja áherslu á að gefa þeim vettvang til þess að skapa eða 

iðka aðrar tómstundir, það þarf ekkert endilega að tileinka það einhverjum málaflokki, 

eða auglýsa það sérstaklega sem tómstund fyrir heimilislausa. Að því sögðu væri hægt að 

fara í frekari útfærslur að tómstundastarfi. Til að mynda væri hægt að tvískipta þeim, 

annars vegar væri hægt að hafa þann hátt á sem við ræddum hér fyrir ofan. Þá yrði 

áherslan á vettvang sem fólk hefði aðgang að til að iðka sínar tómstundir og hins vegar 

væri hægt að hafa sértækara hópastarf þar sem unnið væri með hóp sem væri í tiltölulega 

lítilli neyslu, sem gæti mætt á ákveðnum tíma og unnið að einhverju sérstöku verkefni og 

einblínt á eitthvað sértækt vandamál sem væri sameiginlegt hjá hópnum.  

Eitt er víst að tómstundafræðingar ættu að huga meira að þessum starfsvettvangi í 

samfélaginu því það er svo sannarlega grundvöllur fyrir því. Enginn ætti að þurfa að eyða 

tímanum á daginn í bið því lífið hefur upp á svo miklu meira að bjóða.   
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