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Útdráttur
Markmið þessarar rannsóknar var að öðlast innsýn í félagslegan veruleika fólks við starfslok
og kynnast aðlögunarhæfni þess við breyttar aðstæður, ásamt því að varpa ljósi á
undirbúning fyrir þessi tímamót. Tekin voru viðtöl við tvo hópa fólks, annars vegar fjóra
einstaklinga sem voru komnir á eftirlaun og hins vegar fjóra sem eru enn á vinnumarkaði og
munu fara á eftirlaun á næstu árum. Niðurstöður benda til að undirbúningur þeirra sem
þegar höfðu lokið störfum hafi verið af skornum skammti og nær eingöngu snúið að
fjármálum. Undirbúningur þeirra sem enn voru á vinnumarkaði snerist einnig að mestu leyti
um fjármál. Félagslífið fékk ekki mikla athygli. Þeir viðmælendur sem komnir voru á eftirlaun
töldu sig ekki sakna starfsins sem slíks heldur beindist söknuðurinn að samveru með
samstarfsfélögunum. Þeir sem enn voru á vinnumarkaði tóku undir þessi orð. Þátttakendur
ræddu starfslokin ekki við neinn fagaðila heldur einungis við maka sinn og yfirmenn. Þess er
vænst

að

nýta

megi

niðurstöður

rannsóknarinnar

við

undirbúning

markvissrar

starfslokafræðslu og ráðgjafar fyrir eldra fólk, einkum hvað varðar félagslega þáttinn.
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Abstract
The aim of this study was to gain insight into the social reality of people at retirement and to
look at their adaptability to the changing circumstances as well as to shine a light on the
preparation for this milestone. Interviews were conducted with two groups of people, on
one hand four individuals who were retired and on the other hand four people who are still
in the labor market and will retire in the coming years. The results suggest that the
preparation of the participants that were retired had been scarce and exclusively related to
finance. The preparation of those who still were in the labor market were also mostly
financial. The social life did not get much attention. The participants that were retired
believed they did not miss working as such but they missed their former colleagues. Those
who still were in the labor market thought they would too. The participants did not discuss
their retirement with a professional but only their spouses or supervisors. It is expected that
the results of the study can be exploited for the preparation of a coherent course on
retirement to older people, particularly in terms of social aspects.
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1 Inngangur
Þegar rætt er um starfslok er oftast nær átt við þann tíma í lífi einstaklings þegar hann hættir
vinnu eða minnkar við sig vinnu (LeBauve og Robinson, 1999). Starfslok eru ein mesta
breyting sem einstaklingurinn gengur í gegnum á síðari hluta ævinnar. Á þessum tímamótum
stendur fólk frammi fyrir töluverðum breytingum og auknum frítíma og getur það vaxið þeim
í augum (Nimrod, 2007; Wong og Earl, 2009). Rannsóknir benda til að fjárhagur, heilsa,
félagsleg staða og viðhorf hafi áhrif á aðlögun að starfslokum og daglegt líf á eftirlaunum
(Wong og Earl, 2009).
Þær kenningar sem náms- og starfsráðgjafar notast gjarnan við í ráðgjöf við eldra fólk eru
svonefndar starfsferilskenningar. Þessar kenningar eru gagnlegar fyrir ráðgjafa til að styðjast
við í ráðgjöf fyrir ráðþega sem annað hvort nálgast starfslok eða eru komnir á eftirlaun og
einnig við greiningu á aðstæðum og reynslu þessara hópa. Þær taka mið af því að fólk byrji
snemma að hugsa um nám og störf og þar með að þróa áhuga sinn. Það tengir hæfileika sína
og kunnáttu við vinnumarkaðinn og ferlið þróast á lífsleiðinni (Super og Crites, 1962). Námsog starfsráðgjöf er í eðli sínu fyrirbyggjandi starf sem felst í að veita aðstoð og ráðgjöf til
einstaklinga og hópa um nám og störf. Náms- og starfsráðgjöf hefur það að markmiði að
auðvelda þróun starfsferils og efla vitund einstaklinganna um áhuga, hæfileika og viðhorf til
þess að þeir geti notið sín í námi og starfi (Menntamálaráðuneytið, 2007). Þrátt fyrir að mikil
áhersla sé lögð á ævilanga náms- og starfsráðgjöf hérlendis eru vísbendingar um að lítil
áhersla sé á náms- og starfsráðgjöf fyrir eldra fólk (Menntamálaráðuneytið, 2007). Ein
rannsókn á sviði náms- og starfsráðgjafar sem framkvæmd hefur verið tók fyrir ráðgjöf
tengdri starfslokum fyrir eldra fólk. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu fram á að
þátttakendur einangruðust félagslega þegar á eftirlaun var komið og upplifðu
fjárhagsáhyggjur sem voru hamlandi (Þóra Friðriksdóttir, 2012). Hér verður sjónum beint að
því skeiði ævinnar.
Markmið rannsóknarinnar var að öðlast innsýn í veruleika fólks við starfslok og fá að
kynnast aðlögunarhæfni þeirra við breyttar aðstæður. Einnig var markmið hennar að varpa
ljósi á það hvernig þátttakendur undirbjuggu starfslok áður en þau tímamót gengu í garð.
Vonir standa til að geta dregið lærdóm af þessari rannsókn og nýtt hann til að útbúa efni fyrir
markvissra starfslokafræðslu og ráðgjöf.

8

Efni þessarar ritgerðar skiptist í fimm hluta. Í þessum fyrsta hluta er fjallað um helstu
hugtök og þær starfsferilskenningar sem unnið var út frá. Þá eru starfslok og daglegt líf á
eftirlaunum til umfjöllunar. Í lok fyrsta hluta er markmið kynnt og lagðar fram
rannsóknarspurningar. Í öðrum hluta er lýst þeirri rannsóknaraðferð sem notuð var við
vinnslu verkefnisins. Í þriðja hluta er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Í fjórða hluta
eru umræður um niðurstöður og þær tengdar við fræðilega umfjöllun. Í fimmta og síðasta
hluta er dregið saman í lokaorð.

1.1 Skilgreiningar á helstu hugtökum
Hér verða helstu hugtökin sem tengjast viðfangsefni ritgerðarinnar og niðurstöður rannsókna
kynnt og skilgreind til að skerpa á umfjöllunarefninu. Mikilvægt er að kynnast hugtökunum
þar sem þau eru lýsandi fyrir upplifun fólks á breyttum veruleika og aðlögunarhæfni að
honum. Hugtökin eru æviskeið, starfslok, eftirlaunataka, undirbúningur starfsloka og
aðlögunarhæfni.
1.1.1 Æviskeið
Ævi mannsins hefur verið skipt í fjögur æviskeið. Fyrsta skeiðið (e. first age) miðast við
fæðingu og fram að 16 ára aldri. Annað skeiðið (e. second age) miðast við þann tíma sem
einstaklingar eru á vinnumarkaði. Þriðja skeiðið (e. third age) er einna helst háð aðstæðum
og einstaklingum frekar en aldri og þar er sá hópur fólks sem er á leið á eftirlaun. Fjórða
skeiðið (e. fourth age) er háð heilsu hvers og eins en miðast við þann tíma sem fólk er
veikara fyrir og þarfnast einhvers konar umönnunar (Clayton, Greco og Persson, 2007).
1.1.2 Starfslok
Margar skilgreiningar hafa verið settar fram á hugtakinu starfslok (e. retirement) og því er
ekki ólíklegt að fólk leggi misjafna merkingu í orðið. Starfslokin geta verið tvenns konar,
annars vegar endanleg starfslok og hins vegar sveigjanleg starfslok. Minkler (1981) segir
starfslok vera ferli sem byrji með undirbúningi og ákvarðanatöku nokkru áður en
einstaklingur hætti að vinna. Hér verður stuðst við skilgreiningu Minklers.
Með sveigjanlegum starfslokum er átt við að fólk sem er enn úti á vinnumarkaði hafi kost
á að aðlaga atvinnuþátttöku sína að starfslokum. Sveigjanleg starfslok taka mið af kostum og
kringumstæðum einstaklingsins. Slík aðlögun getur farið eftir þeim vinnustundum sem fólk
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óskar eftir að skila af sér eða orðið vegna breyttra kringumstæðna í vinnunni, það er ef
minnka þarf starfshlutfall einhverra starfsmanna (Vuuren, 2014).
1.1.3 Eftirlaunataka
Í Íslenskri orðabók eru eftirlaun skilgreind sem laun starfsmanns eftir að hann hefur látið af
störfum (Mörður Árnason, 2002). Hérlendis er lögbundinn eftirlaunaaldur 67 ár
(Tryggingastofnun, e.d.) og myndast réttur til ellilífeyris- eða eftirlaunatöku þar af leiðandi
við þann aldur. Tryggingastofnun sendir öllum sem verða 67 ára bréf þar sem bent er á
mögulegan rétt til ellilífeyris frá stofnuninni. Miðað er við að starfslok eigi sér stað við 67 ára
aldur en þó hætta margir að vinna fyrir eða eftir þann tíma. Samkvæmt 4. gr. laga um
eftirlaun til aldraðra úr eftirlaunasjóðum telst maður „hafa látið af störfum ef hann fellir
niður vinnu og árlegar launatekjur hans lækka stórlega frá því, sem þær hafa verið
undanfarandi ár, enda njóti hann hvorki atvinnuleysisbóta né slysadagpeninga“ (Lög um
eftirlaun til aldraðra nr. 113/1994).
1.1.4 Undirbúningur starfsloka
Friedman og Scholnick (2014) líta á hugtakið undirbúning fyrir starfslok (e. retirement
planning) sem hugsanir eða hegðun sem stuðli að góðri heilsu, tryggi fjárhagslegt öryggi,
fullnægjandi lífsskilyrði og hlutverk sem veiti umbun eftir starfslok.
Undirbúningur karla og kvenna er gjarnan mismunandi, þar sem viðfangsefnin eru ef til vill
ekki alltaf þau sömu. Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að karlar undirbúa sig
fjárhagslega fyrir starfslok á meðan konur leggja áherslu á góða heilsu og tómstundir
(Hershey, Henkens og Van Dalen, 2007; Petkoska og Earl, 2009). Talið er að ástæðan að baki
því að konur hugi meira að heilsunni sé sú að þær fái frekar upplýsingar um heilsu og
heilbrigðisþjónustu. Konur huga einnig meira að félagslegum þáttum eins og samskiptum og
tómstundum og gæti félagsmótun þeirra átt þar hlut í máli þar sem konur tengjast frekar
félagslegum böndum heldur en karlar (Gilligan, 1982). Þau sem undirbúa sig fyrir virka
þátttöku á einhvern hátt á sínum eldri árum greina frá meiri ánægju eftir starfslok en þau
sem undirbjuggu sig ekki. Það er því konum til hagsbóta að þær leggi áherslu á tómstundir,
heilsu og félagsleg samskipti þegar líða fer að eftirlaunaaldri. Þeir sem undirbúa sig einungis
fjárhagslega aðlagast starfslokum ekki eins vel og í þeim hópi eru karlar í meirihluta (Shwartz,
2004).

10

1.1.5 Aðlögunarhæfni
Aðlögunarhæfni á vinnumarkaði hefur verið lýst sem ákveðnum hæfileika til að aðlagast
breytingum í vinnu sem krefjast þess að einstaklingurinn ráði fram úr verkefnum, takist á við
áföll á starfsferli eða semji um breytingar í starfi, hvort sem það eru tilfæringar eða starfslok.
Þetta er eiginleikinn til að geta breyst, án mikilla erfiðleika, til að passa í annað hvort nýjar
eða breyttar aðstæður og er samfellt og óafturkræft ferli (Savickas, 2008, 1997).
Aðlögunarhæfni og undirbúningur starfsloka eru meginhugtökin í þessari rannsókn og
falla æviskeið, eftirlaunataka og starfslokin sjálf undir þau. Hugtökin eiga það öll sameiginlegt
að snúast um eftirlaunaár fólks. Í næsta hluta verður fjallað um þær starfsferilskenningar
sem unnið var út frá.

1.2 Starfsferilskenningar
Þessi kafli skiptist í tvo hluta þar sem kynntar verða tvær mismunandi kenningar um
starfsferilsþróun til að varpa sem skýrustu ljósi á umfjöllunarefnið áður en starfslokin sjálf
verða í brennidepli. Í fyrsta hlutanum er rætt um ævilanga þróun starfsferils samkvæmt
Super, en kenning hans er stigskipt og sýnir þau stig sem einstaklingarnir voru á, til að mynda
þegar leið að starfslokum, starfslokunum sjálfum og eftir þau. Í öðrum hluta er
starfshyggjukenning Savickas kynnt. Unnið verður út frá þessum tveimur kenningum hér á
eftir.
1.2.1 Ævilöng þróun starfsferils
Þær kenningar sem fjalla um ævilanga þróun náms- og starfsferils (e. life long career) eru
nefndar lífsskeiðakenningar (e. life span theories). Sá kennismiður sem hefur einna mest velt
fyrir sér þróun starfsferils (e. career development) er Donald Super.
Í lífsskeiðakenningu Supers er lögð áhersla á hugtakið sjálfsvitund (e. self concept) sem
segja má að sé kjarninn í kenningum hans. Sjálfsvitund einstaklingsins vísar til þess hvernig
einstaklingurinn sér sjálfan sig í þeim aðstæðum sem hann er í hverju sinni. Hún er ekki síður
mikilvæg þegar komið er á eftirlaunaaldur, þar sem skýr sjálfsvitund getur auðveldað fólki
að sjá sjálft sig í réttu ljósi við starfslok og líta á starfslokin sem ákveðið verkefni sem þarf að
takast á við (Super, 1957).
Super sagði þróun starfsferils samofna þróun sjálfsmyndar (e. selfimage) einstaklingsins,
sem tengist persónuleika hans, hæfni, gildismati, viðhorfum, áhuga og reynslu af
vinnumarkaði og lífshlutverkum. Super telur þróun starfsferils fela í sér þau störf og verkefni
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sem einstaklingurinn tekst á við í mismunandi hlutverkum (e. life roles) á mismunandi
tímabilum í lífinu. Öll verkefni og hlutverk skipta töluverðu máli þegar reynt er að greina
þróun náms- og starfsferil. Samkvæmt Super gegnir hver og einn fimm meginhlutverkum yfir
ævina, þau tengjast námi, starfi, samfélagsþátttöku, fjölskyldu og tómstundum og á þetta við
bæði á yngri og efri árum lífsins. Þegar einstaklingur stendur frammi fyrir starfslokum má
reikna með að hann eða hún hafi á einhverjum tímapunkti á lífsleiðinni sinnt einhverjum af
ofantöldum hlutverkum. Super skiptir starfsferlinum jafnframt í fimm stig. Skoðum þau
nánar þar sem þessi stigskipting getur auðveldað skilning á stöðu fólks í starfslokaferli
(Super, 1980).
1.2.1.1 Fimm stig starfsferilsins
Í kenningu sinni talar Super um hversu mikilvægt sé að einstaklingurinn búi yfir ákveðnum
starfsþroska. Starfsþroskinn segir til um hversu reiðubúinn hann er til að takast á við þau
verkefni sem fylgja starfsþróuninni í tengslum við val á námi og starfi. Hann skiptir
þroskanum og þar með starfsferlinum í fimm stig sem fela í sér aðgerðir þar sem
einstaklingurinn mótar hugmyndir sínar sem tengdar eru vali á starfsferli, að ákveða starf og
byrja í starfi. Hvert stig hefur nokkur undirstig. Viðkomandi þarf að ná hverju stigi fyrir sig til
þess að geta haldið áfram að þroskast á næsta stig (Super, 1980). Stigin eru: vaxtarstig
(e. growth), könnunarstig (e. exploration), að koma sér fyrir (e. establishment), að halda sér
við (e. maintenance) og starfslok (e. disengagement). Vaxtarstig á við um börn og unglinga
og því verður einungis fjallað um síðustu fjögur stigin þar sem þau geta nýst vel til að greina
stöðu fólks við starfslok.
Á könnunarstigi er fólk á aldrinum 15–25 ára. Þetta stig felur í sér aðgerðir þar sem fólk
fær betri hugmynd um hvað hin ýmsu störf fela í sér. Fólk velur sér þá leið sem það langar til
að taka, ákveður starf í kjölfarið og byrjar að vinna (Super, 1957, 1980). Fólk getur reyndar
verið á þessu stigi oftar á ævinni, til dæmis við starfslok.
Á þriðja stiginu er fólk að koma sér fyrir. Hér er fólk á aldrinum 25–45 ára, það fær fasta
vinnu og þá helst vinnu sem er líklegt að marki upphaf á starfsævinni. Á þessu stigi eru gildi
einstaklingsins mjög mikilvæg, sem og á öðrum stigum kenningarinnar. Fólk sem hefur fundið
sig hvað varðar hlutverk og viðfangsefni á eftirlaunaaldri getur verið á þessu stigi (Super,
1990).
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Þegar komið er á fjórða stigið sem kallast að halda sér við er fólk á aldrinum 45–65 ára og
er stigið mikilvægt í kenningu Supers með tilliti til starfsloka. Super skiptir stiginu niður í þrjú
undirstig. Þau eru í fyrsta lagi viðhald (e. holding), þar sem viðkomandi hefur náð einhverju
ákveðnu stigi í árangri og er umhugað um að að halda þeirri stöðu sem hann hefur. Þetta
getur haft í för með sér að viðkomandi gæti þurft að læra nýja hluti til að aðlagast þeim
breytingum sem eiga sér stað. Fólk þarf einnig að vera meðvitað um þá starfsemi sem
samstarfsfólk tekur einnig þátt í. Annað undirstigið er uppfærsla (e. updating) og felur í sér
að hver og einn þarf að læra nýja hluti í starfi. Þriðja undirstigið er nýsköpun (e. innovating)
og er nokkuð svipað uppfærslunni. Með nýsköpun er átt við framfarir í starfi. Það er ef til vill
ekki eingöngu nóg að læra nýja hluti, heldur er ekki síður mikilvægt að færa fram ný atriði á
tilteknu sviði sem fólk stefnir á. Oftast nær eru einstaklingar á þessu stigi ekki eingöngu að
bæta sig í vinnu heldur að viðhalda núverandi stöðu. Þetta er þó mismunandi á milli manna
sem og ástæðurnar þar að baki (Sharf, 2010; Super, 1980). Fólk heldur sér við í starfi og sækir
sí- og endurmenntun til að standast samkeppni á vinnumarkaðnum. Super segir það afar
mikilvægt að halda sér við á vinnumarkaði til þess að forðast uppsagnir (Sharf, 2010; Super
1980). Á þessu stigi eru margir hverjir byrjaðir að leiða hugann að starfslokum (Clayton o.fl.,
2007).
Fimmta stigið nefnist starfslok (e. disengagement). Einstaklingar á þessu stigi eru í
kringum sextugt og eru farnir að undirbúa að hætta störfum. Super skiptir þessu stigi einnig
niður í þrjú undirstig. Fyrsta undirstigið er að hægja á (e. decelerating), á þessu stigi er farið
að draga úr ábyrgð í starfi. Annað undirstigið er skipulagning og undirbúningur starfsloka (e.
retirement planning). Margir byrja að huga að starfslokum um það bil 10 til 15 árum áður en
áætlað er að þau muni eiga sér stað. Það sem felst í undirbúningi og skipulagningu er að fara
yfir fjárhaginn og átta sig á því hvort viðkomandi eigi einhver áhugamál. Það eru þó ekki allir
sem kjósa að fara alfarið af vinnumarkaðnum og vinna því áfram í hlutastarfi eða sinna
sjálfboðaliðastörfum (Sharf, 2010; Super, 1980, 1990). Einhverjir ræða starfslokin við
fjölskyldu og vini en lítið virðist fara fyrir því að einstaklingar leiti ráðgjafar varðandi starfslok
til náms- og starfsráðgjafa. Þriðja undirstigið er starfslok (e. retirement living). Hér eru
einstaklingarnir oftast nær komnir yfir sextugt. Þetta tímabil í lífinu einkennist oftar en ekki
af miklum breytingum þar sem frítími, heimili, fjölskylda og samfélagsþjónusta leysir vinnuna
af hólmi og verður mikilvægara (Sharf, 2010; Super, 1953, 1990).
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Super nefnir einnig endurskoðun (e. recycling). Hugtakið endurskoðun er notað þegar
einhver fer aftur í gegnum tiltekið stig. Fólk gengur gjarnan í gegnum öll stigin oftar en einu
sinni á lífsleiðinni og geta verið staddir á fleiri en einu stigi á sama tíma óháð aldri (Super,
1980).
Hér hafa stig starfsferils Supers verið útskýrð svo glögglega megi sjá hvaða stig það eru
sem skipta máli varðandi starfslok og aðlögun að starfslokum. Þessi stigskipting á stigum
Supers segir til um ferli einstaklinga í starfsþróun en eru þó ekki endilega bundin við
ákveðinn aldur. Þó kenningin taki mið af því þá er það aðeins til viðmiðunar (Sharf, 2010).
Ætla má að fólk sem er í starfslokaferli sé á fimmta stigi í kenningu Supers, starfslok, og
færist síðan yfir á endurskoðun, þegar það er byrjað á eftirlaunum. Þá fer fólk að hugsa um
hvað það vilji gera sem getur leitt til þess að það fer aftur á annað stigið, könnunarstig. Á því
stigi getur einstaklingurinn verið á fyrsta undirstigi stigsins sem er sundurgreining (e.
crystallization) og reynt að átta sig á því hvað hann vilji gera og velt fyrir sér þeim
möguleikum sem í boði eru (Super, 1990, ). Með tímanum er síðan ekki ólíklegt að fólk fari
aftur á þriðja stigið þegar það hefur komið sér fyrir, ef svo má segja, á eftirlaunaaldri.
Áhersla Super á starfsferilinn (e. career) í stað starfa (e. occupation) var nýbreytni í
fræðunum og margt í kenningum Super á enn við nú á dögum. Super (1990) lagði áherslu á
samspil einstaklings og umhverfis og að hlutverkin í lífinu færu eftir aldri og hefðu áhrif á
starfsþróunina.
Hér hefur verið fjallað um kenningu Supers sem snýr að ævilangri þróun starfsferilsins og
gerð grein fyrir þeim stigum sem kenningin byggir á. Tvö síðustu stigin snúa að einstaklingum
sem eru annað hvort á leið á eftirlaun eða komnir á eftirlaun. Annað stigið getur bæði snúið
að þeim sem eru að reyna átta sig á því hvað þeir vilji í lífinu á unga aldri og þeim sem komnir
eru á eftirlaun og þurfa ef til vill að finna sjálfan sig að nýju. Í næsta hluta verður farið yfir
starfshyggjukenningu Savickas sem snýr að mikilvægi þess að fólk búi yfir aðlögunarhæfni.
Það á ekki síst við þegar kemur að starfslokum.
1.2.2 Starfshyggjukenning Savickas
Savickas (1997) þróaði starfshyggjukenningu sína (e. career construction theory) út frá
hugsmíðahyggju og flokkast kenningin því sem hugsmíðakenning. Þar er náms- og starfsferill
einstaklingsins metinn út frá huglægum sjónarhóli og reynt að sjá mynstur í sögu hans, hvort
sem það er samkvæmt fortíðar-, nútíðar- eða framtíðarvæntingum (Savickas, 2004).
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Sjónarmið hugsmíðahyggju er að einstaklingurinn skilji heiminn þannig að hann sé tengdur
menningu og því sögulega samhengi sem einstaklingurinn lifir og hrærist í á degi hverjum
(Bluestein, Schultheiss og Flum, 2004; Coutinho, Dam og Bluestein, 2008).
Kenning Savickas byggir á nálgun sem tekur mið af því hvernig einstaklingar skynja
umhverfi sitt þar sem þeir eru gerendur í eigin lífi (e. agent) (Savickas, Tinsley og Richardson,
1994). Einstaklingurinn finnur sína merkingu í minningum, reynslu og framtíðarvonum og
þannig verður saga hvers og eins til (Savickas, 2005). Kenningin er byggð á samansafni af
hinum ýmsu kenningum. Þær kenningar sem Savickas (2005) vinnur starfshyggjukenningu
sína út frá eru kenning Kelly um persónulegar hugsmíðar (e. personal construct), kenning
Hollands (1997) um starfsáhuga (e. personality types), lífsstig Supers (1957; 1980) (e. life
stages) og lífsþemu Adlers (e. life themes) (Savickas, 2005). Markmið Savickas er að átta sig á
ákveðnum einkennum í fari ráðþega síns, sem geta hjálpað til við að lesa í hvaða persónulega
merking búi að baki náms- og starfsvali ráðþegans, og þar með að finna hvaða merkingu
ráðþeginn leggur í störf sín og hvernig honum tekst að aðlagast þeim (Savickas, 2004).
Savickas þróaði meðferð sem byggist á frásagnarráðgjöf í náms- og starfsráðgjöf sem
hefur bæði áhrif á mat á ráðþega og hvernig ráðgjöfin fer fram. Savickas hefur verið
gagnrýndur af meðferðaraðilum sem aðhyllast frásagnarráðgjöf fyrir að láta kenningarlegar
hugmyndir trufla ferlið sem fer fram þegar skilja á sögu ráðþegans. Savickas hefur svarað
þeirri gagnrýni og segir það að hlusta á sögu ráðþegans vera það mikilvægasta í sinni
kenningu og hann noti kenningar til að opna á fleiri leiðir til að hugsa um ráðþegann, fyrir
bæði ráðgjafann og ráðþegann sjálfan (Sharf, 2010).
Savickas (1997) setti fram skilgreiningu á aðlögunarhæfni sem er eftirfarandi: „Hæfni til að
ráða við fyrirsjáanlegar eða ófyrirsjáanlegar aðstæður í lífi eða atvinnuumhverfinu, án mikilla
vandkvæða.“ Með því að líta á aðlögun sem hæfniþátt greinir starfshyggjukenning Savickas á
milli sálfræðilegra (e. psychological) og sálfélagslegra (e. psychosocial) skilgreininga á
aðlögun.
Í kenningu Savickas (2005) er að finna fimm svokallaðar víddir (e. dimensions) hjá
einstaklingum sem búa yfir aðlögunarhæfni. Það bregðast ekki allir við á sama hátt þegar
staðið er frammi fyrir breyttum aðstæðum. Savickas hefur greint þessar fimm víddir í
aðlögunarhæfnihugtakinu sem umhugsun (e. concern), stjórn (e. control), forvitni (e.
curiosity) og sjálfstraust (e. confidence). Fimmtu víddinni, samvinnu, var nýlega bætt við en
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rannsóknir hafa sýnt fram á að hún skipti gríðarlega miklu máli þegar aðlögunarhæfni er
skoðuð (Burke, Stagl, Salas, Pierce og Kendall, 2006; Pulakos, Arad, Donovan og Plamondon,
2000). Hér verður gerð grein fyrir víddunum fimm sem aðlögunarhæfni Savickas byggir á þar
sem þær skipta máli þegar reynt er að átta sig á stöðu fólks við starfslok og gagnlegt getur
verið að taka mið af í ráðgjöf við fólk í starfslokaferli og á efirlaunaaldri.
1.2.2.1 Umhugsun
Umhugsun er talin vera eitt aðalatriðið. Hér öðlast einstaklingurinn skilning á því hversu
mikilvægt er að skipuleggja framtíðina og hún verður þar af leiðandi raunverulegri (Savickas,
2005). Í þessari vídd byrjar fólk að skipuleggja framtíð sína og er orðið meðvitaðra um
mikilvægi ákvarðanatöku (Sharf, 2010).
1.2.2.2 Stjórn
Hér getur einstaklingum fundist þeir hafa tiltölulega litla stjórn á eigin gjörðum og geta átt í
erfiðleikum með að taka ákvarðanir. Á einhverjum tímapunkti geta þeir spurt sig hvort þeir
hafi stjórn á eigin framtíð. Algengara er þó að einstaklingar upplifi sig hafa stjórn á eigin lífi
og nái að hafa stjórn á ákveðnum hlutum í framtíð sinni (Sharf, 2010)
1.2.2.3

Forvitni

Það er manninum eðlislægt að vera forvitinn um framtíð sína og þar af leiðandi vilja skoða
hvaða valmöguleikar eru í boði. Þessi forvitni skiptist í leit að meiri sjálfsskilningi og meiri
skilning á því sem hann hefur gert um ævina. Hér er algengt að menn fari að efast um þær
ákvarðanir sem hafa verið teknar í gegnum tíðina. Ef einstaklingar eru aftur á móti viljugir að
kanna og prófa nýja hluti eru þeir líklegir til að vilja skoða aðra valmöguleika og taka áhættu
(Savickas, 2005; Sharf, 2010).
1.2.2.4 Sjálfstraust
Fólk öðlast sjálfstraust og trú á sjálft sig með því að leysa hversdagsleg vandamál, hvort sem
það er í námi, tómstundum eða einhverju öðru. Þegar vel gengur að leysa úr þeim
verkefnum sem einstaklingurinn stendur frammi fyrir eykst sjálfstraustið og viðkomandi
öðlast meiri trú á eigin getu (Savickas, 2005). Einstaklingur sem hefur aðlögunarhæfni býr yfir
auknu sjálfstrausti til þess að fylgja draumum sínum eftir (Savickas, 2005).
1.2.2.5 Samvinna
Með þessari vídd er vísað til þeirrar hæfni sem einstaklingurinn þarf að búa yfir í samskiptum
við annað fólk (Savickas, 2005).
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Þessi skilgreining Savickas á fimm víddum aðlögunarhæfni getur gagnast vel við að átta sig
á undirbúningi og aðlögun fólks að starfslokum.
Hér hafa verið kynntar tvær mismunandi starfsferilskenningar. Þær hafa það að markmiði
að skilja þróun starfsferilsins og aðstoða einstaklinginn við að fóta sig í breyttum aðstæðum,
þar með talið við starfslok. Hér á eftir verður fjallað um rannsóknir á starfslokum, með
áherslu á þær breytingar sem fólk stendur frammi fyrir á þeim tímamótum.

1.3 Starfslok
Þessi kafli skiptist í fjóra hluta. Farið verður yfir breytta aldurssamsetningu Íslendinga,
ástæður starfsloka og undirbúning og aðlögun að starfslokum. Að lokum verður farið yfir
hver staðan er í starfslokafræðslu á Íslandi nú á dögum, en þess er vænst að niðurstöður
þessarar rannsóknir geti komið að notum við eflda fræðslu og ráðgjöf við fólk í starfslokaferli
og á eftirlaunaaldir.
1.3.1 Breytt aldurssamsetning og hækkandi meðalaldur
Þegar fjallað er um starfslok er í flestum tilfellum litið á þau sem lok á formlegri starfsþróun í
upphafi áhyggjulauss tímabils án vinnu og eru þau því sjaldan tekin til greina þegar fjallað er
um starfsferilsþróun (Johanson og Riker, 1981). Rannsóknir hafa hins vegar leitt í ljós að
starfslok séu töluvert meira en það eitt að setjast í helgan stein, þau eru tímabil og ferli sem
hefst þegar einstaklingurinn fer að huga að því að hætta að vinna (Beehr og Adams, 2003;
Johanson og Riker, 1981; Richardson, 1993).
Hækkandi meðalaldur einstaklinga er mikil áskorun í sumum löndum vegna samdráttar í
fólksfjölgun. Eftir því sem einstaklingarnir eldast verður afkastageta og almenn hvatning
sundurleit. Þetta lýsir sér meðal annars í því að margir eru enn við bæði góða andlega og
líkamlega heilsu á eftirlaunaaldri. Breytt aldurssamsetning hefur í för með sér ýmsar
félagslegar afleiðingar, þær helstu eru að fleiri einstaklingar munu komast á eftirlaun og
tímabil eftirlaunaáranna mun lengjast (Rappaport, 2008).
Ísland hefur þónokkra sérstöðu hvað varðar eldra fólk í atvinnulífinu samanborið við
nágrannalöndin því hér ríkir sterk vinnuhefð og mun algengara að fólk vinni lengur en tíðkast
annars staðar (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004). Aldurssamsetning íslensku þjóðarinnar er
einnig stöðugt að breytast og má því reikna með að eldra fólki muni fjölga töluvert hérlendis
á næstu árum. Áætlað er að fjölmennustu árgangarnir verði komnir á eftirlaun 2020-2030 og
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gert er ráð fyrir tífaldri fjölgun í aldurshópnum 65 ára og eldri á tímabilinu 2020-2025. Árið
2030 verður nánast fimmti hver Íslendingur í þessum aldurshópi. Því má ætla að í komandi
framtíð muni fólk vinna lengur en tíðkast hefur hingað til, einungis til að sinna þörfum
atvinnulífsins (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 1999).
Hækkandi meðalaldur er mikil áskorun og ekki ólíklegt að tími, framkvæmd og ástæður
starfsloka almennt eigi eftir að breytast. Í næsta hluta verða ástæður starfsloka til
umfjöllunar.
1.3.2 Ástæður starfsloka
Ástæður að baki starfslokum eru margvíslegar og einstaklingar tala um og segja frá
starfslokum sínum á mismunandi hátt (Jonsson, Borell og Sadlo, 2000). Ákvörðun um
starfslok byggist á mörgum þáttum eins og afstöðu fólks til starfslokanna, fjárhagsstöðu,
heilsufari, félagslegri stöðu og viðhorfi til vinnu og tómstunda. Fleiri þættir hafa áhrif á það
hvenær einstaklingar hætta störfum eins og hvernig búið er að þeim á vinnustað og
möguleikar á sí- og endurmenntun (Donaldson o.fl., 2010; Szinovacz, 2003). Helstu ástæður
fyrir starfslokum áður en eftirlaunaaldri er náð eru til dæmis heilsubrestur, samdráttur á
vinnustað eða ef starfslokasamningur býðst (Quine, Wells, De Vaus og Kendig, 2007).
Oft er talað um að ástæður og tímasetning starfsloka geti haft áhrif á hvernig fólk upplifi
þau og hvernig aðlögunin gangi. Í þessu samhengi er einna helst átt við hvort starfslokin hafi
borið brátt að án þess að einstaklingurinn hafi gert ráð fyrir þeim eða hvort starfslokin hafi
verið ákveðin fyrirfram. Ef starfslokin eru ákveðin fyrirfram hefur það í för með sér ákveðinn
vilja eða sátt hjá einstaklingnum (Quine o.fl. 2007; Wong og Earl, 2009). Sú tilfinning að fólk
hafi haft eitthvað um starfslok sín að segja skiptir verulega miklu máli fyrir farsæla aðlögun
að starfslokum og vellíðan í daglegu lífi eftir starfslok (Calvo, Haverstick og Sass, 2009; De
Vaus, Wells, Kendig og Quine, 2007; Wong og Earl, 2009). Því er mikilvægt fyrir hamingju
einstaklingsins að honum finnist hann hafa stjórn á eigin lífi á þessum tímapunkti og ákveði
til að mynda sjálfur hvenær og hvernig störfum er hætt frekar en að vera þvingaður úr starfi
(Calvo o.fl., 2009).
Ástæður að baki starfsloka eru því margvíslegar og ákvörðun um starfslok byggir á
mörgum þáttum. Eins og hér kom fram er talið mikilvægt að ákveða starfslokin fyrirfram þar
sem það ýtir undir sátt hjá einstaklingum og gefur ráðrúm til undirbúnings. Í næsta hluta
verður fjallað um undirbúning og rannsóknir á aðlögun starfsloka.
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1.3.3 Undirbúningur og aðlögun að starfslokum
Þegar litið er til aðlögunar einstaklinga og aðstæðna þeirra má velta fyrir sér hvernig starfslok
séu undirbúin og þá hversu miklum tíma einstaklingurinn ver í undirbúninginn. Fólk ver oft
löngum tíma í að undirbúa tveggja vikna frí, en ekki eins miklum tíma í að skipuleggja
eftirlaunaár sín sem geta spannað hátt í tuttugu til þrjátíu ár af ævinni (Anna Jónsdóttir, Jóna
Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir, 1996b).
Aðlögunarhæfni vísar til getu einstaklinga til að útfæra sjálfsmynd sína að þeim aðstæðum
sem þeir eru í og aðlagast þar með betur breyttum aðstæðum. Aukið samræmi milli
sjálfsmyndar og umhverfis verður til þess að sjálf einstaklingsins þróast í átt að heildrænni
mynd og nær á sama tíma að vera líkari þeirri manneskju sem hann langar til að verða
(Savickas, 1997). Hvatning og vilji tengist þeim persónuleikaþáttum sem einstaklingurinn býr
yfir þegar hann stendur frammi fyrir einhverju ójafnvægi í lífinu. Því er gengið út frá því að
aðlögun sé sálfélagsleg hæfni sem tengist persónuleika einstaklingsins óbeint (Savickas,
2008).
Nauðsynlegt er fyrir manninn að búa yfir þeirri færni að geta lagað sig að breyttum
aðstæðum í lífi sínu, hvort sem það er vegna breytinga á starfsgetu eða annarra atburða í lífi
hans sem takast þarf á við. Starfsþróun og starfsferill þeirra sem búa yfir þessari færni geta
orðið ánægjulegri og þeir einstaklingar eru mun líklegri til að ná takmarki sínu (Vondracek og
Porfeli, 2001).
Þegar fólk þarf að aðlagast breyttum aðstæðum er mismunandi hvernig það bregst við.
Aðlögunarhæfni færir innri þarfir og ytri tækifæri einstaklingsins í samhengi (Savickas, 2008).
Þeir sem búa yfir aðlögunarhæfni búa einnig yfir auknu sjálfstrausti til að fylgja draumum og
löngunum sínum eftir (Savickas, 2008).
Rannsóknir á aðlögun einstaklinga að starfslokum hafa hingað til lagt áherslu á þær
tilfinningar sem einstaklingurinn kann að upplifa við starfslokin. Horft hefur verið til tveggja
sjónarhorna, annars vegar að starfslok séu streituvaldandi og í raun sálrænt áfall sem ýti
undir andleg og líkamleg veikindi, hins vegar að starfslok séu tækifæri fyrir vöxt og þroska
(Shwartz, 2004). Rannsókn Shwartz (2004) sem framkvæmd var á aðlögun einstaklinga að
starfslokum leiddi í ljós að fólk taldi starfslokin vera tímabil óvissu og upplifði tilfinningalega
erfiðleika. Þeir sáu þó jafnframt fram á von um breytingu, minna stress og hlökkuðu til
starfslokanna, auk þess að sjá einnig framhald af fyrri lífsstefnu og umskipti til þroska.
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Samkvæmt Pepin og Deutcher (2011) er undirbúningur starfsloka mikilvægur og
sérstaklega sá andlegi undirbúningur sem einstaklingurinn fer í gegnum í aðdraganda þeirra.
Á þessu tímabili er mikilvægt að fólk sé bæði líkamlega og andlega virkt (Ormsby, Stanley og
Jaworski, 2010). Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að þeir sem undirbúa sig á einhvern
hátt fyrir starfslok upplifa minni kvíða, þunglyndi og streitu, aðlagast betur og upplifa
almennt meiri lífsánægju en þeir sem ekki hafa undirbúið sig (Glass og Flynn, 2000; McEwen,
Barling, Kelloway og Higginbottom, 1997; Noone, Stephens og Alpass, 2009; Rosenkoetter og
Garris, 2001; Spiegel og Shultz, 2003; Ormsby o.fl., 2010). Starfslok eru þó alltaf mikil
umskipti fyrir líf einstaklingsins (Pepin og Deutcher, 2011; Ormsby o.fl., 2010).
Kitaj (2008) tekur í sama streng og Pepin og Deutcher (2011) að því leyti að einstaklingar
undirbúi starfslokin og þann tíma sem þeir hafi á eftirlaunaaldri. Fólk þarf þó ekki að
skipuleggja ákveðna dagskrá alla daga vikunnar. Frekar að finna eitthvað sem veitir þeim
ánægju og tilgang, eitthvað sem viðkomandi hefur lengi langað að gera sem uppfyllir þrár
hans. Margir upplifa þessi tímamót með bundið fyrir augun og lifa í nokkurs konar
draumaheimi um að þeir geti ekki beðið eftir einhverju ákveðnu. Þegar vinnan hefur verið
miðdepillinn í lífi einstaklingsins upplifir hann sig vonsvikinn, ráðvilltan og jafnvel þunglyndan
við það að vera ekki í sömu daglegu rútínunni sem vinnan gaf til fjölda ára. Út frá þessu telur
Kitaj (2008) að mikilvægt sé fyrir fólk að undirbúa starfslok sín á þann hátt sem því hentar
best.
Algengt er að fólk ýti hugsunum um starfslok frá sér þar til að þeim kemur í stað þess að
búa sig undir þennan tíma og jafnvel hlakka til hans. Flestir gera þó ráð fyrir að starfslok verði
á fyrirfram ákveðnum tíma og miða allar áætlanir sínar við það. Það geta þó komið upp
aðstæður sem leiða til þess að einstaklingur þarf að hætta störfum fyrr en hann gerði ráð
fyrir (Manson-Smith, 1991). Eitt helsta áhyggjuefni fólks á eftirlaunaárunum eru
fjárhagsáhyggjur og er það þungur baggi að bera (Sener, Terzioglu og Karabulut, 2007).
Rannsókn Bosse, Spiro og Kressin (1996) rennir stoðum undir þessa fullyrðingu þar sem 30%
af viðmælendum þeirra sögðu starfslokin vera mikla streitukennda umbreytingu og áttu
fjárhagsáhyggjur þar stóran hlut að máli.
Rannsóknir á undirbúningi starfsloka sýna fram á að hann sé mikilvægur fyrir aðlögun
einstaklinga að starfslokum. Góð aðlögun bendir til þess að fólk sé líklegra til að búa yfir
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nægu sjálfstrausti til þess að gera það sem því langar til á eftirlaunaárunum. Í næsta hluta
verður fjallað um stöðu starfslokafræðslu sem ætluð er að létta fólki þessi tímamót.
1.3.4 Starfslokafræðsla: Núverandi staða
Lítið er um heildræna stefnu varðandi ráðgjöf tengda starfslokafræðslu. Þó er eitthvað um að
stéttarfélög og fyrirtæki skipuleggi námskeið í aðdraganda starfsloka og við starfslok, til að
mynda standa Efling og Mímir-símenntun að starfslokafræðslu (Efling, stéttarfélag, e.d.;
Mímir-símenntun, e.d.). Sú fræðsla sem stendur fólki til boða einblínir einna helst á fjármál,
lífeyrismál og tryggingar. Lítið er um að í starfslokafræðslu sé beint sjónum að því sem gerist
eftir starfslok, það er þegar á eftirlaun er komið (Brú, lífeyrissjóður, e.d.; Félagsmálaskóli
alþýðu, e.d.; Eining-Iðja, e.d.). Í þeim efnum má því ætla að verk sé að vinna.
Hér hefur verið fjallað um starfslokin sem slík, þar með talin aldurssamsetningu
þjóðarinnar, ástæður og undirbúning starfsloka og þá starfslokafræðslu sem í boði er. Næst
verður daglegt líf á eftirlaunum í brennidepli.

1.4 Daglegt líf á eftirlaunum
Hér verður rætt um rannsóknir á lífsánægju í aðlögununarferlinu, bæði fyrir og eftir starfslok.
Jafnframt verður fjallað um breytingar í kjölfar starfsloka með áherslu á tómstundir á
eftirlaunaárunum.
1.4.1 Lífsánægja við starfslok
Við starfslok verða bæði neikvæðar og jákvæðar breytingar sem hafa áhrif á lífsánægjuna.
Sýnt hefur verið fram á neikvæða tengingu milli starfsloka og lífsánægju (Kim og Moen, 2002)
og oft á breytt hlutverkamynstur þar hlut að máli. Það verða töluvert miklar breytingar á
hlutverkum einstaklinga þegar á eftirlaunaaldur er komið og ákveðinn hlutverkamissir á sér
stað (Pettican og Prior, 2011). Þegar hlutverk einstaklingsins á lífsleiðinni eru skoðuð
almennt kemur í ljós að eftir því sem fólk hefur misst fleiri hlutverk því minni ánægju upplifir
það (McKenna, Broome og Liddle, 2007). Misjafnt er hvort einstaklingar fara í gegnum
sorgarferli tengt missi starfshlutverksins (Olson, 2009) en það getur vissulega verið
óbætanlegt tjón fyrir suma og þeir geta upplifað sig sem byrði í samfélaginu (Jón Björnsson,
1993). Það getur til dæmis reynst einhverjum erfitt að finna sér ný hlutverk eftir að
starfshlutverki lýkur og þær breytingar geta haft verulega neikvæð áhrif á viðkomandi
(Kielhofner, 2008).
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Rannsókn Sener o.fl. (2007) sýndi fram á tengsl milli menntunar og aukinnar lífsánægju
eftir starfslok, fólk með meiri menntun virtist ánægðara en þeir sem minni menntun höfðu.
Þátttakendur litu á starfslokin sem ákveðið frelsi frá hefðbundnum starfsbundnum skyldum
og ábyrgð og sáu mikil tækifæri framundan. Í Rannsókn Pepin og Deutcher (2011) sögðu
þátttakendur frá því að eftir að þeir komust á eftirlaunaaldur hefðu þeir haft meiri frítíma til
að stunda áhugamál sín og hefðu varið meiri tíma með fjölskyldu sinni, vegna þess að þeir
höfðu tímann til þess. Einnig voru þátttakendur andlega tilbúnir fyrir starfslok, höfðu flestir
ákveðið hvernig þá langaði að verja eftirlaunaárunum og töldu mikilvægt að skipuleggja
eftirlaunaárin (Pepin og Deutcher, 2011). Rannsóknin leiddi einnig í ljós að fjárhagsáhyggjur
voru þungur baggi sem einstaklingarnir báru á herðum sér, sem og að ákveða í hvað þeir
ættu að verja frítíma sínum.
Að hætta að vinna virðist vera ein helsta breytingin sem einkennir elsta aldursskeiðið. Um
leið og einstaklingar reyna að aðlaga sig að breyttum aðstæðum takast þeir á við mjög stórar
áskoranir. Stærsta áskorunin er án nokkurs vafa hvernig nota eigi allan þann frítíma og orku
sem áður fór í vinnu. Lykilatriði í góðri aðlögun einstaklinga að starfslokum er hvernig þeim
tekst að takast á við þessar áskoranir. Þar að auki verða tómstundir yfirleitt stærri þáttur í lífi
fólks á eftirlaunum en áður hefur verið og má ætla að það hafi áhrif á andlega líðan (Nimrod,
2007).
Á eftirlaunaárum verður ákveðinn hlutverkamissir sem getur leitt til þess að fólk fari í
gegnum ákveðið sorgarferli. Rannsóknir sýna fram á að undirbúningur starfsloka sé
mikilvægur ef litið sé til lífsánægju. Í næsta hluta verður fjallað nánar um þær breytingar sem
geta átt sér stað í kjölfar starfsloka.
1.4.2 Breytingar í kjölfar starfsloka
Einstaklingum er úthlutað mörgum hlutverkum á lífsleiðinni, þeir sinna þeim í ákveðinn tíma
(Kielhofner, 2008). Starfshlutverkið er eitt mikilvægasta og lífseigasta hlutverk sem
einstaklingar takast á við í lífinu (Olson, 2009) og sú mikla breyting verður við starfslok að því
hlutverki lýkur. Rannsókn Jonsson og félaga (2000) sýndi fram á að fólk var ánægt með að
vera hætt að vinna en fann fyrir tómleika. Því má ekki gleyma að vinnustaður einstaklingsins
sem slíkur er ekki einungis staður þar sem hann vinnur launastörf heldur skipta félagslegu
tengslin við aðra samstarfsmenn mjög miklu máli (Þórir S. Guðbergsson, 2002). Það eru ekki
einungis þessi ákveðnu kaflaskil sem skipta einstaklinginn máli heldur getur aðdragandi
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þeirra verið afar mikilvægur (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir,
1996a). Rannsóknir sýna að það skiptir því verulega miklu máli að undirbúa starfslokin til
þess að fylla upp í það skarð sem vinnan mun skilja eftir sig (Anna Jónsdóttir o.fl., 1996a;
Þórir S. Guðbergsson, 2002).
Hægt er að líta á starfslok sem þýðingarmikil umskipti í hinu daglega lífi sem fela í sér
nýjar áskoranir og krefjast aðlögunar á iðju einstaklinga. Starfslok geta haft flókin áhrif á
virkni einstaklingsins og sjálfsálit (Wiseman og Whiteford, 2009). Þegar einstaklingar fara á
eftirlaun öðlast þeir ný tækifæri til að kanna eigið áhugasvið, meta það hverju sinni hverju
þeir hafa áorkað í gegnum tíðina og hugsa um hvað þeir vilji gera það sem eftir er ævinnar
(Olson, 2009). Með því að kanna áhugasvið sitt upp á nýtt er fólk að fara aftur á annað stig í
kenningu Supers, könnunarstig, eins og fyrr var rakið.
Fólk hefur meiri tíma fyrir sjálft sig á eftirlaunaárum en áður, sem getur leitt til þess að
það spyrji sig hvað eigi að gera þann daginn. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þátttaka í
tómstundastarfi fullnægi bæði félagslegum og sálrænum þörfum (Anna Jónsdóttir o.fl.,
1996b).
Vinnustaður fólks skipar stórt hlutverk í lífi einstaklinga. Hann er ekki eingöngu staður þar
sem unnið er sér til launa heldur skipar vinnustaðurinn stóran þátt í félagslegum tengslum
fólks. Í næsta hluta verður fjallað um mikilvægi tómstunda á eftirlaunaárum.
1.4.3 Tómstundir á eftirlaunaaldri
Áður fyrr fóru eftirlaunaárin ekki eins mikið í tómstundir og aðra afþreyingu því fólk sótti
vinnu eins lengi og það gat, eins og áður segir (Rappaport, 2008). Allir þurfa á viðurkenningu
að halda, bæði frá sér sjálfum og öðrum, og algengt er að þessari þörf sé fullnægt í vinnunni
og því er mikilvægt að finna aðra starfsemi sem kemur í stað hennar(Anna Jónsdóttir o.fl.
1996a). Því er skynsamlegt að undirbúa og skipuleggja eftirlaunaárin til þess að geta notið
þess frelsis sem gefst þegar launaðri vinnu lýkur. Þannig getur fólk verið búið, að einhverju
leyti, að undirbúa sig og velja það sem það vill nota frítímann í. Einn helsti ókostur
tómstundaiðju er að hún getur verið kostnaðarsöm þar sem hún felur oft í sér kaup á ýmiss
konar búnaði eða greiðslu fyrir þátttöku (Anna Jónsdóttir o.fl. 1996a).
Rannsóknir Rowe og Kahn (1997) sýndu fram á að virkni, oftast í samhengi við vinskap,
skyldleika og þátttöku í skipulagðri starfsemi, væri lykill að heilbrigði og yki lífslíkur á seinni
hluta ævinnar. Þrátt fyrir mikilvægi virkninnar þá sýna rannsóknir að eldra fólk tekur töluvert
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minni þátt í tómstundastarfi og á síður í félagslegum samskiptum en þeir sem yngri eru
(Teopoel, 2013).
Komið hefur fram að rannsóknir sýna fram á mikilvægi félgaslegrar virkni á efri árum sem
ýtir undir mikilvægi þess að eiga sér áhugamál. Það undirstrikar mikilvægi þess að fólk á
þessum aldri eigi kost á fræðslu og ráðgjöf sem snýr að frímtímanum og tómstundum til að
auka virkni sína og félagsleg samskipti – og þar með lífsánægju. Í næsta hluta verður fjallað
um náms- og starfsráðgjöf í anda starfshyggjukenningar Savickas en höfundur telur hana vel
sniðna að því lífsskeiði sem hér er til umræðu.
1.4.4 Náms- og starfsráðgjöf í anda starfshyggjukenningar
Náms- og starfsráðgjöf er í eðli sínu fyrirbyggjandi starf sem felst í að aðstoða fólk við að
finna hæfileikum sínum og kröftum farveg við hæfi og leita lausna ef vandi steðjar að. Heitið
náms- og starfsráðgjöf felur í sér mikilvægi tengsla náms og starfs sem og tengsl menntunar
og vinnumarkaðar. Víða í íslensku samfélagi er kallað eftir aukinni þjónustu náms- og
starfsráðgjafa (Menntamálaráðuneytið, 2007). Náms- og starfsráðgjöf er í boði í flestum
grunnskólum,

framhaldsskólum

og

háskólum

landsins

(Háskóli

Íslands,

e.d.b).

Símenntunarstöðvar um allt land bjóða einnig upp á náms- og starfsráðgjöf (Mímirsímenntun, e.d.).
Ráðgjöf er mikilvæg þegar fólk er í einhvers konar aðlögunarferli þar sem ráðgjafarnir hafa
það að leiðarljósi að byggja ráðþegann upp og efla sjálfstraust hans. Það á við um ráðgjöf
fyrir og eftir starfslok eins og á öðrum skeiðum lífsins. Hér verður lýst náms- og starfsráðgjöf í
anda starfshyggjukenningar þar sem það er álit höfundar, eins og fyrr segir, að hún henti
einkar vel á þessu aldursskeiði.
Þeir ráðgjafar sem notast við kenningar hugsmíðahyggjunnar í ráðgjöf hlusta eftir þremur
meginþáttum í frásögn ráðþegans. Þessir þættir eru starfslegur persónuleiki (e. vocational
personality), starfsaðlögunarhæfni (e. career adaptability) og lífsþemu (e. life themes) en út
frá þessum þáttum nær einstaklingurinn að marka sér ákveðna framtíðarstefnu. Ástæða þess
að lífsþemun eru mikilvæg í ráðgjöf er að þau gegna því hlutverki að koma auga á hvaða
merkingu fólk leggur í líf sitt (Patton og McMahon, 2004). Vinna með ráðþega tekur mið af
því að sjá hvernig samskipti hans við aðra hafa mótað hann og haft áhrif á hvernig hann
túlkar heiminn (Savickas, 2004).
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Tilkoma hugsmíðahyggjunnar hefur orðið til þess að ráðgjafar hafa þurft að endurmeta
hefðbundnar leiðir sem notaðar hafa verið hingað til í ráðgjöf og færa sig nær áherslum í
túlkunarfræði til þess að koma betur til móts við þarfir ráðþega sinna (Patton og McMahon,
2004). Með þessu skapast ný vídd í heimi ráðgjafar sem leggur áherslu á skapandi aðferðir,
frásagnir, spurningatækni, virkni ráðþegans og ráðgjafasambandið (Amundson, 2006).
Starfshyggjukenning Savickas (2004) gerir ráð fyrir að ráðgjafinn hlusti á sögur ráðþegans,
þar á meðal af styrkleikum sínum, seiglu, árangri, markmiðum og draumum án þess þó að
missa sjónar á vandamálinu. Ráðgjafinn þarf að hvetja og aðstoða ráðþega sinn við að
undirbúa þær breytingar sem ráðþeginn er að ganga í gegnum. Ráðgjafasambandið
einkennist af gagnkvæmri virðingu þar sem ráðþeginn er virkur þátttakandi og ráðgjafinn
vinnur ötullega að því að koma á góðu gagnvirku sambandi (Patton og McMahon, 2004).
Náms- og starfsráðgjöf snýr að því að auka jákvæðni einstaklingsins gagnvart framtíðinni
og sjá einhvern hluta framtíðar sinnar í smáatriðum sem er mikilvægt að hafa að leiðarljósi
(Sharf, 2010). Ákvarðanahæfni er eiginleiki sem mikilvægt er að fólk búi yfir og þá sér í lagi í
aðlögunarferli. Í anda starfshyggjukenningarinnar miðar ráðgjöfin að því að aðstoða við
þróun ákvarðanatökuhæfni hjá ráðþeganum sem mun í kjölfarið auðvelda og styrkja hann til
ákvarðanatöku (Savickas, 2005).
Ráðgjöf í þessum anda ætti að koma að góðu gagni jafnhliða margbreytilegri fræðslu við
starfslok og á árunum sem koma í kjölfarið.
Hér hefur verið gerð grein fyrir helstu skilgreiningum, kenningum og rannsóknum sem
eiga við um starfslok. Þegar skoðaðar eru kenningar og rannsóknir tengdar starfslokum
kemur í ljós hversu mikilvægt er að horfa fram í tímann og skipuleggja sig, taka ákvarðanir
byggðar á eigin sannfæringu, vera virkur og hafa þar af leiðandi eitthvað fyrir stafni. Þær
kenningar sem fjallað hefur verið um hér að framan eiga það allar sameiginlegt að geta
tengst starfslokum á einn eða annan hátt og segja mikilvægan hluta af þeirri sögu sem sögð
er. Þá sýna rannsóknir fram á að starfslok séu meira en það eitt að láta af störfum og að
tímabilið sem það taki fólk að undirbúa starfslok sín sé lengra en marga grunar. Þörf er á
rannsóknum um aðlögunarhæfni einstaklinga við starfslok og því verður hún í öndvegi í
þessari rannsókn. Hér á eftir verður gerð grein fyrir markmiðum rannsóknarinnar sem og
rannsóknarspurningum hennar.

25

1.5 Markmið og rannsóknarspurningar
Náms- og starfsráðgjöf hefur fest sig í sessi í íslensku skólakerfi og þykir orðið eðlilegt að leita
sér ráðgjafar þegar einstaklingar standa á krossgötum hvað varðar nám og störf. Náms- og
starfsráðgjöf er einnig farin að hasla sér völl í atvinnulífinu, hægt en örugglega. Vísbendingar
eru um að eldra fólk þekki lítið til þeirrar þjónustu sem náms- og starfsráðgjafar inna af hendi
og geri sér ekki grein fyrir því hvert það eigi að leita eftir þeirri aðstoð sem það telji sig þurfa.
Markmið rannsóknarinnar er að öðlast innsýn í veruleika fólks við starfslok og fá að
kynnast aðlögunarhæfni þeirra við breyttar aðstæður. Einnig er markmið að varpa ljósi á
hvernig þátttakendur hafa háttað undirbúningi að starfslokum áður en þau tímamót ganga í
garð. Vonir standa til að geta dregið lærdóm af þessari rannsókn og nýtt hann til að útbúa
efni fyrir markvissa starfslokafræðslu og ráðgjöf, en niðurstöðum rannsóknarinnar er ekki síst
ætlað að varpa ljósi á mikilvægi undirbúnings starfsloka með daglegt líf á eftirlaunum að
leiðarljósi.
Á grunni markmiða rannsóknarinnar og framangreindrar umfjöllunar um starfslok,
undirbúning þeirra og mikilvægi aðlögunar við breyttum aðstæðum voru eftirfarandi
rannsóknarspurningar settar fram:


Hver er upplifun og reynsla fólks af breyttum veruleika við starfslok?



Hvernig birtist aðlögunarhæfni viðmælenda í kjölfar starfsloka?



Hvernig huguðu viðmælendur að undirbúningi starfsloka?
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2 Aðferð
Þessi kafli skiptist í fjóra hluta. Byrjað er á umfjöllun um þá rannsóknaraðferð sem notast var
við. Því næst er umfjöllun um þátttakendur rannsóknarinnar og verður loks framkvæmd
rannsóknarinnar og úrvinnsla gagna tekin fyrir. Í síðasta hlutanum er greint frá siðferðilegum
sjónarmiðum sem snúa að rannsókn þessari.

2.1 Rannsóknaraðferð
Við vinnslu rannsóknarinnar var notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative
research). Þessi aðferð hentar vel þegar markmið rannsóknar er að öðlast skilning á reynslu
og upplifun fólks (Bogdan og Biklen, 2003). Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á grunni
fyrirbærafræði (e. phenomenology) þar sem leitast er eftir að skilja fyrirbæri út frá
ákveðnum hópi. Reynsla og sjónarmið þátttakenda ræður för og því er sveigjanleiki í
aðferðinni (Bogdan og Biklen, 2003; Legard, Keegan og Ward, 2003; Taylor og Bogdan, 1998).
Lögð var áhersla á að heyra um upplifun fólks af undirbúningi starfsloka, starfslokin sjálf sem
og daglegt líf eftir starfslok.
Í rannsókninni var notast við opin (e. structured) og hálfstöðluð viðtöl (e. semistructured). Opið viðtal er sveigjanlegt og mótast eftir hverjum viðmælanda fyrir sig (Bogdan
og Biklen, 2003; Taylor og Bogdan, 1998). Með hálfstöðluðum viðtölum spyr rannsakandi
viðmælanda spurninga samkvæmt fyrirfram ákveðnum viðtalsramma. Spurningarnar eru
nokkuð opnar svo auðvelt sé að fara í almenna umræðu (Taylor og Bogdan, 1998). Viðtölin
gefa viðmælendum tækifæri til að nota sín eigin orð þegar þeir segja frá og veita
rannsakanda tækifæri til að fá innsýn í reynslu þeirra.
Hér hefur verið fjallað um þá eigindlegu rannsóknaraðferð sem notast var við í
rannsókninni. Næst verður fjallað um þátttakendur rannsóknarinnar sem voru átta talsins.

2.2 Þátttakendur
Úrtak þátttakenda var valið markvisst og stuðst við svokallaða hliðverði (e. gatekeepers). Við
val í markvisst úrtak liggur fyrir í upphafi hvaða skilyrði viðmælendur þurfa að uppfylla fyrir
þátttöku (Berg, 2006; Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Hliðverðir eru einstaklingar sem
þekkja til fólks sem er vel til þess fallið að vera þátttakendur (Hennink o.fl., 2011).
Helmingur viðmælenda þurfti að vera kominn yfir sextugt, enn starfandi á vinnumarkaði
og að vera fara á eftirlaun eftir nokkur ár. Þessi aldursskilyrði voru sett þar sem þá væri farið
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að styttast í eftirlaunaaldur þeirra viðmælenda og athyglisvert væri að skoða hvort þeir
höfðu leitt hugann starfslokunum. Hinn helmingur viðmælenda þurfti að vera kominn yfir 67
ára aldur og vera búinn að vera á eftirlaunum í að minnsta kosti tvö ár en þessi aldur varð
fyrir valinu þar sem hérlendis er lögbundinn eftirlaunaaldur 67 ár (Tryggingastofnun, e.d.) en
í sumum tilfellum fer fólk fyrr á eftirlaun. Ástæða þess að viðmælendur þurftu að vera búnir
að vera á eftirlaunum í lágmark tvö ár er sú að reynsla þurfti að vera komin á daglegt líf á
eftirlaunum. Hliðverðir voru einstaklingar sem komnir voru yfir fimmtugt og þekktu til
einstaklinga á efri árum. Rannsakandi þekkti hluta hliðvarða en vissi engin deili á hinum hluta
þeirra. Viðmælendur voru átta talsins, eftirtaldar fjórar konur og þrír karlar sem fengið hafa
gervinöfn:

Eva Jónsdóttir
Eva er 72 ára. Hún hætti að vinna fyrir fjórum árum síðan, þá 68 ára. Hún ætlaði þó ekki að
hætta að vinna fyrr en hún yrði sjötug. Eva er ekkja og á börn, barnabörn og eitt
barnabarnabarn. Eva vann til margra ára í mötuneyti en síðustu árin starfaði hún í
sundmiðstöð.
Kristján Guðjónsson
Kristján er 73 ára. Hann hætti að vinna fyrir níu árum síðan. Hann er menntaður pípari.
Kristján er ekkill og á börn og barnabörn. Kristján starfaði sem verslunarstjóri hjá sama
fyrirtækinu í 32 ár.
Jóhann Guðmundsson
Jóhann er 70 ára. Hann hætti að vinna fyrir þremur árum síðan, þá 67 ára. Hann var farinn að
leiða hugann að starfslokum rúmlega sextugur. Jóhann er giftur og á bæði börn og
barnabörn. Jóhann er menntaður vélsmiður og starfaði sem slíkur.
Kristín Pálsdóttir
Kristín er 69 ára. Hún hætti að vinna fyrir sex árum síðan. Kristín er gift og á bæði börn og
barnabörn. Hún er menntaður hjúkrunarfræðingur og starfaði sem slíkur mest allan
starfsferilinn.
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Óli Gíslason
Óli er 67 ára. Hann er enn úti á vinnumarkaði. Óli er giftur og á börn, barnabörn og
barnabarnabarn. Eiginkona Óla er hætt að vinna vegna veikinda. Hann stefnir á starfslok eftir
þrjú ár. Óli lauk iðnnámi og starfaði við fagið í nokkur ár. Hann starfar nú í grunnskóla á
höfuðborgarsvæðinu sem umsjónarmaður fasteigna.
Sonja Gunnarsdóttir
Sonja er 65 ára. Hún er í 49% starfshlutfalli en 51% eftirlaunaþegi. Sonja er í sambúð og á
börn og barnabörn. Hún lauk iðjuþjálfanámi en starfar nú sem kennari. Sonja minnkaði við
sig starfshlutfallið fyrir tveimur árum síðan en hún er á 95 ára reglunni svonefndu. Þetta mun
að öllum líkindum vera síðasti veturinn sem hún verður í 49% starfshlutfalli, eftir það fer hún
á full eftirlaun.
Anna Friðriksdóttir
Anna er 64 ára. Hún er gift og á bæði börn og barnabörn. Anna er menntaður
leikskólakennari og starfar sem aðstoðarleikskólastjóri. Hún stefnir á starfslok 67 ára gömul.
Ólöf Kjartansdóttir
Ólöf er 66 ára. Hún er fráskilin og á bæði börn og barnabörn. Ólöf hefur starfað á leikskóla
síðastliðin 26 ár. Ólöf hefur ekki tekið ákvörðun um hvenær hún muni fara á eftirlaun.

Hér hafa þátttakendur rannsóknarinnar verið kynntir. Notast var við gervinöfn svo ekki
væri hægt að rekja persónuupplýsingar. Í næsta hluta verður fjallað um gangaöflun og
úrvinnslu gagna.

2.3 Gagnaöflun og úrvinnsla
Gagnaöflun fór fram frá apríl 2016 fram í byrjun nóvember sama ár. Tekin voru átta opin og
hálfstöðluð viðtöl við átta viðmælendur. Þau fóru fram á heimilum viðmælenda.
Þátttakendur voru upplýstir um efni rannsóknarinnar og skrifuðu þeir undir samþykki fyrir
þátttöku (sjá fylgiskjal 1). Viðtölin voru hljóðrituð og stóð hvert þeirra yfir í 25-45 mínútur og
voru afrituð að þeim loknum. Tekið var fram að fyllsta trúnaði yrði gætt og ekki yrði hægt að
rekja persónuupplýsingar. Í viðtölunum var lögð áhersla á að fá upplýsingar um hvernig
aðlögun þeirra að starfslokum og að daglegu lífi á eftirlaunum hefði farið fram og hvernig
hún gekk. Notaðir voru tveir viðtalsrammar, annars vegar fyrir þá sem komnir voru á
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eftirlaun og hins vegar fyrir þá sem voru enn á vinnumarkaði. Viðtalsspurningarnar tóku mið
af fimm víddum aðlögunarhæfni að hætti Savickas (2005), það er umhugsun, stórn, forvitni,
sjálfstraust og samvinna (sjá fylgiskjal 3 og 4). Það var tiltölulega auðvelt að finna
þátttakendur en þegar leið að viðtölunum drógu þrír þátttöku sína til baka.
Við greiningu gagna var stuðst við nálgun grundaðrar kenningar (e. grounded theory) og
fór því greining gagna fram samhliða gagnaöflun og að henni lokinni (Charmaz, 2006). Þær
aðferðir sem notaðar eru við greiningu gagna þegar stuðst er við grundaða kenningu fela í
sér bæði opna kóðun (e. initial coding) og markvissa kóðun (e. focus coding). Í opinni kóðun
eru gögnin lesin yfir, línu fyrir línu, og leitað að hugtökum og þemum (e. themes). Í markvissri
kóðun eru gögnin lesin út frá þemum sem komu í opinni kóðun og leitað eftir ákveðnum
atriðum í gögnunum sem tengjast hugtakinu eða þemanu. Að því loknu eru gögnin lesin aftur
með sömu atriði í huga. Þessar aðferðir varpa ljósi á hvaða þemu eru meginþemu og hver
eru undirþemu (Charmaz, 2006)
Við gagnagreiningu komu snemma fram sömu þemu aftur og aftur og varð því svokölluð
mettun (e. saturation). Mettun á sér stað þegar ákveðnar upplýsingar sem fram koma í
viðtölunum fara að endurtaka sig, sömu þemu koma endurtekið fram og ekkert nýtt bætist
við með fleiri viðtölum (Ritchie, Lewis og Elam, 2003).
Gagnaöflun fór fram yfir sjö mánaða tímabil. Sömu þemun komu ítrekað fram og mjög lítil
breyting á milli viðtala. Í næsta hluta verða siðferðileg sjónarmið skoðuð.

2.4 Siðferðileg sjónarmið
Mikilvægt er að hafa siðareglur að leiðarljósi í rannsóknarvinnu (Berg, 2009). Styrkleikar
eigindlegra rannsóknaraðferða liggja í því að upplýsinga er aflað milliliðalaust og vitnað beint
í þátttakendur í niðurstöðum (Kvale, 1996). Siðareglur fyrir rannsóknir við félagsvísindasvið
Háskóla Íslands eiga við um rannsókn sem þessa (Háskóli Íslands, e.d.a). Í siðareglum er lögð
áhersla á fjórar höfuðreglur. Þessar höfuðreglur vísa til sjálfræðis, skaðleysis, velgjörðar og
réttlætis. Samkvæmt þessum reglum er mikilvægt að þátttakendur séu upplýstir um tilgang
rannsóknarinnar, hvernig gagnaöflun og úrvinnsla fari fram, hlutverk þátttakenda og til hvers
sé ætlast af þeim. Rannsakanda ber siðferðileg skylda til að sjá til þess að rannsóknin valdi
þátttakendum hennar ekki skaða.
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Fyrsta skref rannsakanda til að uppfylla siðferðilegar skyldur sínar var að tilkynna
rannsóknina til Persónuverndar samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð
persónuupplýsinga (nr. 77/2000).
Í þessari rannsókn á sjálfræðisreglan (e. the principle of respect for autonomy) við en hún
felur í sér að bera virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar (Sigurður Kristinsson,
2003). Þar sem vinnsla rannsóknarinnar fór fram í anda sjálfræðisreglunnar var óskað eftir
endanlegu samþykki viðmælanda fyrir þátttöku, í stað þess að styðjast alfarið við hliðverði.
Mikil áhersla var lögð á að kynna viðfangsefni rannsóknarinnar eins vel og hægt væri á
svokölluðu kynningarblaði (sjá fylgiskjal 2) sem þátttakendur lásu áður en þeir skrifuðu undir
upplýst samþykki. Þátttakendur fengu upplýsingar um hvernig úrvinnsla gagna færi fram og
grunnupplýsingar um viðfangsefni rannsóknar. Ítrekað var við þátttakendur áður en upptaka
hófst að þeim væri frjálst að hætta þátttöku hvenær sem væri í rannsóknarferlinu.
Hér hefur verið fjallað um þá rannsóknaraðferð sem notuð var við vinnslu
rannsóknarinnar, þátttakendur kynntir, gerð grein fyrir því hvernig gagnaöflun og
gagnagreining fóru fram sem og hvaða siðareglu unnið var eftir. Hér á eftir verður fjallað um
helstu niðurstöður rannsóknarinnar.
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3 Niðurstöður
Markmið þessarar rannsóknar var að öðlast innsýn í veruleika fólks við starfslok og kynnast
aðlögunarhæfni þeirra. Hér verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og skiptist
þessi kafli í þrjá meginhluta. Í fyrsta hluta er fjallað almennt um veruleika fólks við starfslok
með áherslu á fjölskyldubakgrunn, náms- og starfsferil og ófyrirséðar breytingar með áherslu
á óvænt starfslok. Annar hluti fjallar um aðlögunarhæfni og breyttar aðstæður. Hér er lögð
áhersla á félagslegan veruleika fólks við starfslok, söknuð í garð fyrrum samstarfsfélaga og
breytta sjálfsmynd við starfslok. Í þriðja hluta er svo farið í undirbúning að starfslokum þar
sem lögð er áhersla á hugrænan undirbúning, félagslega virkni og þann fjárhagslega veruleika
sem fólk stendur frammi fyrir á eftirlaunaárunum.
Í anda eigindlegrar gagnagreiningar voru dregin fram ráðandi þemu sem komu fram í
orðum þátttakenda. Aðalþemun voru þrjú talsins en hvert um sig hafði nokkur undirþemu.
Aðalþemun voru: veruleiki fólks við starfslok, breyttar aðstæður og aðlögunarhæfni og að
lokum undirbúningur að starfslokum. Undirþemun voru: mikilvægi fjölskyldu og vina, óvænt
starfslok, félagslegur veruleiki, söknuður í garð fyrrum samstarfsfélaga, félagsleg virkni og
fjárhagslegur veruleiki. Var því lögð áhersla á að skrá sameiginlega reynslu og upplifun
þátttakenda og finna í framhaldi af því sameiginlega sögu þeirra, eða það sem einkennir
frásagnir þeirra, og leyfa henni að njóta sín.

3.1 Veruleiki fólks við starfslok
Veruleiki þátttakenda var mjög misjafn þó svo það væri margt sameiginlegt með þeim.
Fjórir viðmælendur voru alfarið komnir á eftirlaun, einn var kominn í hlutastarf og þrír áttu
tvö til fjögur ár eftir í starfi. Hér verður fjallað um bakgrunn viðmælenda og verður áhersla
lögð á fjölskyldubakgrunn, náms- og starfsferil og ófyrirséðar breytingar með áherslu á
óvænt starfslok.
3.1.1 Fjölskyldubakgrunnur
Fjölskyldubakgrunnur viðmælenda er keimlíkur. Þau eiga öll börn og barnabörn og
ennfremur eiga Eva og Óli barnabarnabarn. Þau eru öll gift nema Eva, Kristján og Ólöf. Ólöf
skildi þegar börnin hennar voru ung, Eva er ekkja og Kristján er ekkill.
Þegar talið barst að fjölskyldum viðmælenda kom í ljós að fjölskyldan hafði mikið vægi hjá
þeim öllum. Þau eru í miklum samskiptum við börnin sín, tengdabörn og barnabörn og
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umgangast þau töluvert. Fjölskyldubönd Evu og Kristjáns við börnin sín hafa styrkst verulega
á síðustu árum þar sem bæði þau og fjölskyldur þeirra hafa orðið fyrir miklum áföllum. Þau
verja töluvert miklum tíma með fjölskyldum sínum. Kristján fer mikið með börnunum sínum í
sumarbústað sem er í hans eigu. Eftir að eiginmaður Evu varð bráðkvaddur fyrir rúmu ári
síðan hefur fjölskyldan skipað enn stærri sess í lífi hennar. Eva lýsir því með þessum hætti:
„Ég missti manninn minn, hann varð bráðkvaddur. Krakkarnir koma mikið til mín. Eftir að
Sævar lést þá buðu Axel og Fríða mér að koma í mat til þeirra á þriðjudögum og sunnudögum
.... mér finnst þetta mjög þægilegt.“ Eva hefur fastan tíma þar sem hún fer heim til sonar síns
og tengdadóttur og borðar með þeim kvöldmat. Það gaf henni mikið þegar eiginmaður
hennar féll frá að fá þessa ákveðnu rútínu. Börn Evu búa öll í sama bæjarfélagi og hún og er
töluverður samgangur þeirra á milli.
Allir viðmælendur voru sammála um að fjölskyldan hefði meira vægi á eftirlaunum heldur
en fyrir þann tíma. Ekki að fjölskyldan sé mikilvægari nú en áður heldur vegna þess að sá tími
sem viðmælendur hafa fyrir fjölskylduna er allt annar en áður í flestum tilfellum. Jóhann og
Kristín sögðu fjölskylduna skipta miklu máli þar sem þau hefðu meiri tíma fyrir barnabörnin
en áður.
Anna er enn á vinnumarkaði og ætlar sér ekki að fara á eftirlaun fyrr en hún verður 67 ára.
Hún kemur úr stórri fjölskyldu og á bæði móður og tengdaföður á lífi sem hún reynir eftir
fremsta megni að aðstoða ef þess er þörf. Önnu finnst sjálfsagt að hlúa enn betur að sínum
nánustu eftir að hún er komin á eftirlaun: „Ég myndi vera dugleg að heimsækja fólkið mitt,
hlúa að mínum nánustu eins og ég gæti.“ Anna hugsar vel um móður sína og tengdaföður og
segir að hún finni það hvernig það sé að fara upp yfir sig í umönnun, það er að vera sjálf
orðin fullorðin og þurfa að hugsa um aldraða fjölskyldumeðlimi, sem er mjög algengt að fólk
geri, að hennar sögn. Anna á stóra fjölskyldu, glögglega má sjá hversu mikilvæg fjölskyldan er
henni og hún sinnir henni af kostgæfni.
Fjölskyldan gegnir stóru hlutverki í lífi Ólafar. Hún á tvö börn, son og dóttur, sem búa bæði
í sama bæjarfélagi. Ólöf býr ein en ver töluverðum tíma á heimili dóttur sinnar:
Ég hef mikið samband við hana, hún er ein með barnið sitt .... hann er með fjölskyldu svo
það er aðeins öðruvísi. Ég bý ein hér. En ég kem náttúrulega til með að vera vinstri
höndin hjá þessari litlu fjölskyldu.

33

Hér á Ólöf við að hún eigi eftir að verja drjúgum tíma hjá dóttur sinni. Hún gegnir veigamiklu
hlutverki í fjölskyldu sinni og það sést vel hér hversu mikilvæg fjölskyldan er henni.
Ættingjar og vinir spila stórt hlutverk í daglegu lífi langflestra viðmælendanna. Allir sögðu
fjölskylduna hafa mikið vægi í daglegu lífi, hvort sem það væri fyrir starfslok eða eftir. Þau
sem komin voru á eftirlaun nefndu að sá tími sem þau hefðu með fjölskyldum sínum væri
þeim afar dýrmætur og lengri en áður.
3.1.2 Náms- og starfsferill
Náms- og starfsferill viðmælenda var mjög fjölbreyttur. Fimm þeirra höfðu lokið einhvers
konar sérnámi. Óli lauk iðnnámi á sínum yngri árum og starfaði sem slíkur við sitt fag í nokkur
ár. Kristín og Jóhann luku hjúkrunarfræði og vélsmíði og störfuðu sem slík allan sinn
starfsferil eftir að námi lauk. Anna lauk prófi í leikskólakennarafræðum en var farin að starfa
sem leikskólakennari áður en hún fór í skóla að læra fagið. Sonja lauk iðjuþjálfanámi
hérlendis og meistaranámi í faginu erlendis en starfar sem kennari í faginu í dag.
Anna hefur alltaf tíð unnið mikið og fór snemma frá fyrsta barninu sínu til þess að fara að
vinna. Tíðarandinn í þjóðfélaginu var allt annar þá og þótti ekki tiltökumál að mæður væru
farnar aftur út á vinnumarkaðinn þegar barnið var einungis 10 vikna, sem Anna gerði. Anna
vann skrifstofustarf til margra ára í bæjarfélaginu sem hún býr í. Samanber orð Önnu:
Ég vann á skrifstofu í bænum og var nýkomin úr fæðingarorlofi og þá var dóttir mín 10
vikna. Það þótti ekkert mál, maður var bara ungur. Við fórum svo að byggja og fluttum inn
í stærðarinnar einbýlishús 23 ára .Ég vann alltaf úti. Ég man alltaf eftir því þegar ég var í
fjórum vinnum.

Þegar Anna var í fjórum störfum þá var hún búin að eiga þrjú börn og voru þau öll mjög
ung á þeim tíma sem hún vann sem mest. Henni þótti það ekki tiltökumál að vinna mikið,
þetta var eitthvað sem þurfti að gera. Anna reyndi fyrir sér í Kennaraskólanum og ætlaði að
verða íþróttakennari en þurfti frá að hverfa. Nokkrum árum síðar sótti hún um að komast inn
í Fósturskólann, sem var og hét. Hún komst ekki inn en hún hafði ekki sýnt umsóknarferlinu
mikinn áhuga en hélt þó áfram að starfa með börnum. Nokkru síðar kom yfirmaður að orði
við hana og hvatti hana eindregið til þess að sækja aftur um í Fósturskólann þar sem hún
væri fædd í það að starfa með börnum. Anna lét slag standa og sótti um í námið, komst inn
og fór að læra leikskólakennarafræði. Meðan á náminu stóð var Anna þó ekki eingöngu í
námi, heldur vann hún samhliða því.
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Ég hætti að vinna allan daginn en fékk að skúra þar eftir að lokaði. Maður gat ekki
hugsað sér að verða tekjulaus því þú gekkst ekkert inn í námslán og það fór eftir tekjum
maka líka. Þetta var erfiður pakki.

Af orðum Önnu að dæma var töluvert erfitt að vera með þrjú ung börn, eiginmann í fullri
vinnu og vera sjálf í námi og hlutastarfi. Tímarnir voru allt aðrir en nú og erfitt að stunda nám
og treysta eingöngu á námslán. Hún gerði það sem þurfti að gera. Anna kláraði
vettvangsnámið sitt á leikskóla í sínu bæjarfélagi og undir lok vettvangsnámsins bauðst henni
vinna á leikskólanum, sem hún þáði og starfar þar enn 17 árum síðar. Í samræðum við Önnu
er frekar augljóst að hjarta Önnu slær í kennslu með ungum börnum. Hún leggur hjarta og sál
í starfið og gerir það vel að eigin sögn.
Sonja lærði iðjuþjálfun og fór svo í meistaranám í iðjuþjálfun erlendis frá. Að
meistaranámi loknu lá leiðin í kennslu í faginu og hefur hún starfað við það allar götur síðan
ásamt öðrum tilfallandi verkefnum. Í samræðum við Sonju mátti heyra hversu mikils virði
vinnan er henni og hversu mikið hún hefur gefið af sér. Hún ræddi um vinnuna af áhuga og
mikilli ástríðu. Síðustu ár starfsferils síns starfaði Eva í sundmiðstöð, Ólöf hefur starfað til
margara ára á leikskóla og Kristján við verslunarstörf.
Allir viðmælendurnir ræddu vinnuna sína af áhuga og þeim leið langflestum vel í starfi.
Starfsferill þeirra hefur verið fjölbreyttur en öll áttu þau það sameiginlegt að hafa unnið
mikið allan sinn starfsferil.
3.1.3 Ófyrirséðar breytingar – óvænt starfslok
Fæsta langar til þess að hætta að vinna með óvæntum hætti. Þeir viðmælendur sem komnir
voru á eftirlaun höfðu misjafnt um starfslok sín að segja.
Kristján hafði lítið með sín starfslok að segja. Hann starfaði á sama vinnustaðnum í 32 ár
og var kominn í stöðu yfirmanns. Eftir efnahagshrunið haustið 2008 lagði fyrirtækið sem
hann starfaði hjá fram nýja stefnu sem styðja átti við starfsfólkið og fjölskyldur þeirra. Að
mati Kristjáns var stefnan ekki merkilegri en það að honum var sagt upp störfum ásamt fleiri
yfirmönnum á vinnustaðnum. Kristján hafði þetta að segja um þennan verknað
vinnuveitendanna: „Við vorum nokkrir yfirmenn þarna á svæðinu sem vorum bara reknir.
Þannig það var álitið að við [værum] orðnir of dýrir vinnukraftar .... mér var boðinn
starfslokasamningur.“ Kristján þáði starfslokasamninginn en í honum var ákvæði um að hann
hefði val um að hætta strax eða vinna uppsagnarfrestinn sem var sex mánuðir. Kristján ákvað
að þiggja það að vinna uppsagnarfrestinn og sagði:
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Ég var alveg sáttur við að hætta. Ég var búinn að missa konuna og hafði allt annan
hugsunargang gagnvart lífinu .... Fyrirtækið var alltaf að tala um að það væri þeirra stefna
að styðja við bakið á starfsfólkinu. En hvað var búið að gerast? Ég var búinn að missa
konuna og tveimur mánuðum síðar missti ég móður mína og svo ráku þeir mig. Þetta var
nú stefnan hjá þeim.

Það skiptir miklu máli að fólk hafi stjórn á eigin lífi og aðstæðum og því var það mikilvægt
fyrir Kristján að hafa einhverja stjórn á þeim aðstæðum sem hann var kominn í. Með því að
vinna uppsagnarfrestinn hafði Kristján ákveðna stjórn á aðstæðum sínum sem gerði honum
gott ef litið er til sjálfsmyndar hans. Það að Kristján hafi verið sáttur við að hætta að vinna
gefur til kynna að hann hafi verið kominn með nóg af vinnunni sem slíkri en hefði viljað hafa
fulla stjórn á því hvenær hann myndi hætta störfum. Þó hefði Kristján þurft á stuðningi
atvinnurekanda að halda á þessum tíma. Áföllin dundu á honum hvert af öðru og framkoman
við hann var greinilega ekki í samræmi við stefnu fyrirtækisins. Greina mátti gremju í rödd
Kristjáns sem og mikla höfnunartilfinningu sem á sér eðlilegar skýringar, einkum ef litið er til
þess hvaða stefnu fyrirtækið var búið að leggja fram.
Kristján átti í nánu sambandi við móður sína og gengu þau í gegnum mikla erfiðleika á
hans yngri árum, til að mynda er Kristján næstelstur 11 systkina. Hann horfði á eftir fimm
systkinum sínum í gröfina og var stoð og stytta móður sinnar. Öll áföllin sem dundu yfir
fjölskylduna þegar Kristján var ungur höfðu að ákveðnu leyti mikil áhrif á hann, Kristján sagði:
„Auðvitað markeraði þetta mann.“ Hann tekur lífinu ekki sem sjálfsögðum hlut og
hugsunargangur Kristjáns breyttist til muna eftir að eiginkona hans lést. Hann hefur þurft að
vera sterkur en á sama tíma fengið allt aðra sýn á lífið en margur annar.
Starfslok Evu bar einnig heldur fljótt að. Eva hafði aldrei hugsað sér að hætta að vinna fyrr
en hún yrði sjötug en vegna aðstæðna hætti hún störfum 68 ára. Eva segir:
Raunverulega ætlaði ég ekki að hætta að vinna fyrr en um sjötugt fyrst ég mátti það, þá
ætlaði ég náttúrulega að gera það en svo voru bara komnar upp ákveðnar aðstæður sem
leyfðu það ekki. Þannig ég hætti 68 ára.

Eva vann vaktavinnu, vann oft langar vaktir um helgar og var þá eiginmaður hennar einn
heima. Hann var sjúklingur og fannst Evu óþægileg tilhugsun að vita af honum einum heima
þegar hún var í vinnu. Það var þó alfarið Eva sem tók þá ákvörðun að hætta að vinna. Eva
hætti störfum til þess að geta hugsað um eiginmann sinn og voru það aðstæður sem hún tók
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fram yfir vinnuna, enda tók dýrmætur tími við þegar hún hætti að vinna, þau hjónin nutu
tímans saman sem hann átti eftir og varð þessi tími enn dýrmætari eftir að hann lést.
Kristín hafði sömu áform og Eva, það er um hvenær hún ætlaði sér að láta af störfum sem
hjúkrunarfræðingur og fara á eftirlaun. Kristín gat hætt að vinna þegar hún varð sextug en
var ekki tilbúin og vildi vinna þar til hún yrði að minnsta kosti 65 ára. Hún fór í veikindaleyfi
og þegar hún ætlaði að fara að vinna aftur vildi hún minnka við sig starfshlutfallið og segir:
Ég sá að þetta þýddi ekkert. Að fara að eltast við að fara að vinna aftur. Ég gat ekki
fengið að minnka við mig vinnuna en þetta var á þeim tíma þegar allir áttu að vera helst í
fullri vinnu og meira til.

Það stóð Kristínu ekki til boða að minnka við sig starfshlutfallið og ákvað hún því að fara ekki
aftur að vinna. Því má segja að starfslokin hafi borið skjótt að þar sem hún stefndi að því að
fara aftur að vinna þegar hún væri búin að ná heilsu eftir veikindin.
Ólöf fer fljótlega á eftirlaun og mun starfslok hennar bera að, að öllum líkindum, með
skjótum hætti, samanber orð hennar:
Ég hafði hugsað mér að hætta að vinna 67 ára. Ég var samt farin að hugsa út í þau frá
því í haust. Ég [ætti] þá bara eftir að vinna fram að vori en ég tek bara einn dag í einu.

Af orðum Ólafar að dæma gerir hún ekki ráð fyrir því að vinna þar til hún verður 67 ára. Hún
er orðin léleg til heilsunnar að eigin sögn, tekur einn dag í einu og gerir sér grein fyrir því að
hún gæti hætt eftir viku, eftir mánuð og ef til vill eftir hálft ár. Þar sem Ólöf er farin að huga
að starfslokunum að ákveðnu marki má ætla að hún sé farin að aðlaga sig að þeim.
Birtingarmynd aðlögunarinnar er sú að Ólöf gerir sér fyllilega grein fyrir því að hver dagur í
starfi gæti orðið hennar síðasti og virðist hún njóta vinnunnar enn meira fyrir vikið.
Þau fjögur sem voru farin á eftirlaun áttu það sameiginlegt að hafa haft einhvern tíma til
þess að hugsa um þær breytingar sem framundan voru. Bæði Kristján og Eva vissu í hvað
stefndi þar sem Eva sagði sínu starfi lausu en Kristján vann út uppsagnarfrestinn þó
breytingarnar hafi vissulega gerst heldur hratt. Starfslok Kristínar bar einnig skjótt að en hún
átti það sameiginlegt með Evu og Kristjáni að hafa eitthvað um þau að segja. Ólöf upplifir
breytingarnar á allt annan hátt en Eva, Kristín og Kristján. Ólöf, sem enn er í vinnu, tekur einn
dag í einu og á von á því að hætta hvenær sem er. Hennar starfslok munu gerast mjög hratt
og ætla má að það verði töluvert erfitt að vinna úr þeim breytingum.

37

3.2 Breyttar aðstæður og aðlögunarhæfni
Það er margt sem breytist þegar fólk fer á eftirlaun og oftar en ekki rekur fólk sig á hin ýmsu
atriði sem það hafði ef til vill ekki hugsað um áður en það hætti störfum. Til að mynda er
félagslegur veruleiki mikilvægur þegar á eftirlaun er komið. Hér á eftir verður fjallað um þær
breyttu aðstæður sem staðið er frammi fyrir og aðlögunarhæfni fólks. Lögð verður áhersla á
félagslegan veruleika við starfslok, söknuð í garð fyrrum samstarfsfélaga og breytta
sjálfsmynd við starfslok.
3.2.1 Breyttur daglegur veruleiki
Þeir viðmælendur sem komnir voru á eftirlaun höfðu undan fáu að kvarta hvað varðar
daglegt líf sitt. Þeir höfðu yfirleitt eitthvað fyrir stafni, sögðu að þeim leiddist ekkert og ef
þeim leiddist þá væru það undantekningartilfelli. Reyndar talaði Kristín um tilgansleysi í
fyrstu eftir starfslokin og Kristján um löng kvöld. Þau sem voru enn úti á vinnumarkaði voru
nokkuð spennt fyrir starfslokunum.
Óli er ekki farinn á eftirlaun og segist ekki hafa mótað sér fastar hugmyndir um hvað hann
vilji taka sér fyrir hendur þegar á eftirlaun er komið. Hann er þó búinn að ákveða að þetta
verði góður tími í hans lífi og hann ætli að njóta hans vel með eiginkonu sinni: „Ég á mína
Guðlaugu og við getum alveg verið saman. Farið út að ganga og svona.“ Í orðum Óla má
glögglega sjá hversu dýrmætan hann telur tímann vera sem hann mun koma til með að verja
með eiginkonu sinni. Óli kvíðir ekki starfslokunum og er farinn að hlakka til ef eitthvað er. Sá
tími sem þau hjónin munu koma til með að verja saman er þeim afar dýrmætur þar sem
ákveðin áföll hafa dunið á þeim síðastliðin ár. En alltaf virðast þau standa upp, bein í baki og
sterkari sem aldrei fyrr. Óli hefur fengið smjörþefinn af því að þurfa að laga sig að breyttum
aðstæðum. Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 var honum sagt upp störfum og var hann
atvinnulaus í eitt ár. Hann leyfði sér þó aldrei að leggjast í vorkunn og segir:
Ég fór á fætur hvern einasta morgun. Ég fann mér bara eitthvað að gera, því ég gat alveg
lagst í kör en ég gaf sjálfum mér ekki færi á því. Lífið heldur áfram .... það er nóg að gera
ef það er vilji fyrir hendi.

Það hefur ýmislegt drifið á daga Óla og áföllin verið af ýmsum toga. Aðlögunarhæfni Óla
virðist vera góð þar sem hann leggst ekki í vorkunn. Hann heldur áfram með lífið.
Aðaláhugamál Óla er hreyfing og sinnir hann því af kostgæfni og miklum áhuga. Hreyfingin
spilar stórt hlutverk í hans lífi. Hann tekur sér sumarfrí á hverju ári en þá sinnir hann ýmsum
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töluvert tímafrekum verkefnum sem tengjast áhugamálinu. Þessi verkefni verða þess
valdandi að Óla þykir hann aldrei fara í sumarfrí, því eitt tekur við af öðru.
Sonja er enn á vinnumarkaði en hefur minnkað við sig starfshlutfallið. Hún er í
saumaklúbb með vinkonum sínum en stundar einnig hreyfingu. Hún hefur ákveðnar
hugmyndir um hvað hana langi að gera þegar hún fer alfarið á eftirlaun. Þegar Sonja var innt
eftir því hvort það væri eitthvað ákveðið sem hana langaði að taka sér fyrir hendur þegar á
eftirlaun væri komið hafði hún þetta til málanna að leggja:
Ég söng í kór. Ég hef ekki komið mér í það aftur en mig langar til þess. Ég er með fullt
sem mig langar til að gera. Ég hef mikinn áhuga á ættfræði .... svo er ég með vinnutengd
verkefni. Mér þótti gaman að teikna og mála í gamla daga en ég veit ekki hvort ég eigi
eftir að taka það upp aftur. Kannski ég fari bara á námskeið í því. Ég á örugglega eftir að
komast yfir allt sem mig langar til þess að gera, það er bara að forgangsraða.

Af orðum Sonju að dæma hefur hún hugsað töluvert út í þann frítíma sem hún mun standa
frammi fyrir þegar hún fer á eftirlaun. Sonju mun að öllum líkindum ekki leiðast og hún
virðist ekki kvíða eftirlaunatímabilinu. Sonja er mikill vinnuþjarkur og hefur unnið mikið
undanfarin ár. Virðist hún þar af leiðandi hafa haft mjög takmarkaðan tíma til þess að sinna
áhugamálum sínum sem mörg hver virðast hafa fallið í skuggann af starfi Sonju sem iðjuþjálfi
sem þó er eitt af helstu áhugamálum hennar.
Kristín er komin á eftirlaun og hefur nóg fyrir stafni. Hún segist aldrei hafa haft eins mikið
að gera eins og nú eftir að hún fór á eftirlaun. Jóhann tekur í sama streng og Kristín og segir
að hann komist varla yfir allt sem hann bæði þurfi og langi til að gera. Kristín stundar hin
ýmsu félagsstörf á vegum eldri borgara í sínu bæjarfélagi. Hún hefur þó nóg að gera heima
fyrir þar sem hún hefur komið fyrir glerofni í bílskúrnum og ver þar drjúgum tíma. Þegar
Kristín er innt eftir því hvernig hún hafi hugsað til eftirlaunaáranna þá svarar hún:
Ég var ekki stressuð. Ég hef haft það mörg áhugamál að ég var alveg ákveðin í að vinna
ekki alveg fram í rauðan dauðann .... það sem heldur okkur hér fyrir sunnan eru
barnabörnin. Við missum heilmikið af þeim ef við förum.

Kristínu hefur ekki leiðst síðan hún fór á eftirlaun og hefur nóg fyrir stafni. Til að mynda fara
þau hjónin út á land þar sem þau hafa fest kaup á gömlu eyðibýli á æskuslóðum hennar. Þau
gætu vel hugsað sér að flytja á æskuslóðir Kristínar en fjölskyldan spilar stórt hlutverk í þeirra
lífi og þau tíma ekki að flytja í burtu frá þeim. Eva tekur í sama streng og Kristín, það er að
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hún segir að sér hafi ekki leiðst eftir að hún fór á eftirlaun heldur hafi hún mikið að gera og
njóti þess.
Kristján segir sér ekki leiðast en ætla má að kvöldin geti reynst honum erfið. Eiginkona
hans er látin og býr hann einn. Kristján segir:
Nei, mér leiðist ekki neitt. Auðvitað er ég einn hérna. Kvöldin eru löng þegar maður er
einn. Þetta er bara lífið, það er svona. Sumt fólk hefur þann hæfileika að [geta] aðlagast
svona aðstæðum og aðrir ekki. Ég er sjálfur þannig að ég [get] það.

Kristján hafði að eigin sögn aðlagast þessum breyttu aðstæðum nokkuð vel og hann gerir sér
grein fyrir því að mikilvægt sé að aðlagast til þess að honum líði vel. Kristján bætir við: „Þú
sérð alveg lifandi dæmi um það hvernig maðurinn er eins og kakkalakki. Ég lifi bara. Út frá
aðlögunarhæfninni. Það er fjölskyldan.“ Af orðum Kristjáns að dæma má sjá að honum hefur
þótt erfitt að aðlagast þeim breytingum sem hann gekk í gegnum, enda gekk hann í gegnum
miklar og erfiðar breytingar stuttu áður en til starfsloka kom. Það sem skiptir Kristján hvað
mestu máli er fjölskyldan eins og áður hefur komið fram en hér má sjá hversu gríðarlega
miklu máli hún skiptir. Þau eru hans hvati til að halda áfram með lífið og hafa eitthvað fyrir
stafni.
Þeir viðmælendur sem komnir eru á eftirlaun segjast ekki hafa undan neinu að kvarta,
ekki neinu sem tengdist félagslegri virkni sinni. Þau segja einnig að þeim leiðist ekki. Þau
njóta tímans sem þau hafa til að gera það sem þau hafi ef til vill ekki haft tíma til að gera á
meðan þau voru á vinnumarkaði. Þeir viðmælendur sem ekki eru komnir á eftirlaun taka allir
í sama streng, það er að þeir hlakki til að fara á eftirlaun og nýta tímann í það sem þeim þykir
skemmtilegt að gera.
3.2.2 Söknuður í garð fyrrum samstarfsfélaga – gildi starfsumhverfis
Utan fjölskyldu fullnægir fólk þörfum sínum fyrir félagsskap að miklu leyti í vinnunni.
Félagsskapurinn skipar stóran sess og oftar en ekki er það ein mesta breytingin sem fólk
stendur frammi fyrir þegar það fer á eftirlaun að missa félagsskap samstarfsfélaga. Þegar
viðmælendur sem komnir voru á eftirlaun eru inntir eftir því hvers þau sakni eftir að hafa
farið á eftirlaun taka þau í sama streng. Eva segir:
Þegar ég fór að hugsa út í að ég væri að hætta þá spáði ég ekki í vinnunni sem slíkri.
Heldur voru það vinnufélagarnir sem maður saknaði. Það er mikill missir. Ég var að missa
góða vinnufélaga og vini .... auðvitað saknaði ég þeirra.
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Kristín tekur undir orð Evu og segir:
Ég sé ekki eftir því að hafa hætt í vinnunni. Hins vegar missir maður mikinn félagsskap
við það að hætta að vinna. Ég hef alltaf unnið á stórum vinnustöðum og fundist það
virkilega gaman þannig það var ákveðin breyting að vera bara ein að dúllast heima alla
daga. Fyrst eftir að ég hætti að vinna, mér fannst það vera svona tilgangsleysi.

Af orðum Evu og Kristínar má sjá hversu stóran þátt samstarfsfélagarnir áttu í þeirra daglega
lífi. Upplifanir þeirra beggja lýsa því að fólk er ekki eingöngu að kveðja starfið heldur einnig
samstarfsfélaga, ef til vill til margra ára. Samstarfsfélaga sem hafa uppfyllt félagslegar þarfir
þeirra beggja með dýrmætum vinskap. Eva hefur náð að halda sér félagslega virkri með
hinum ýmsu aðferðum eins og hinum og þessum klúbbum sem hún tilheyrir, samveru með
vinkonum og fjölskyldu svo eitthvað sé nefnt. Tilgangsleysinu sem Kristín nefnir hefur hún
náð að vinna úr, að eigin sögn. Samt sem áður er alltaf eitthvað tómarúm sem vinnan skilur
eftir sig sem getur verið erfitt að fylla upp í. Anna tekur í sama streng og Eva og Kristín. Hún á
nokkur ár eftir á vinnumarkaði en segir að helstu viðbrigðin séu að missa félagsskapinn sem
hún nýtur með samstarfsfélögum sínum og segir:
Já, á eftir að sakna félagsskaparins. Ég held það verði mestu viðbrigðin. Ég hef oft verið
að hugsa þetta. Við erum 25 sem vinnum saman og ég er búin að vinna með svo
mörgum þeirra allan tímann. Þessi félagsskapur gefur mér svo mikið en við erum aldrei
inni á gafli hjá hver annarri. Við erum auðvitað svo lengi saman í vinnunni. Við erum í átta
til níu tíma saman og þekkjumst mjög vel. Við erum ekkert að heimsækja hver aðra þess
á milli en ég finn fyrir þessari væntumþykju og samkennd.

Á vinnustað Önnu ríkir mjög góður starfsandi sem lýsir sér í því hversu góðar vinkonur þær
eru allar. Félagsskapurinn gefur henni mikið, hún á eftir að sjá á eftir honum þegar hún fer á
eftirlaun og það eiga eftir að verða mestu viðbrigðin.
Ólöf starfar einnig á vinnustað þar sem ríkir mjög góður starfsandi og segir sig eiga eftir að
sakna samneytis við samstarfsfélaga sína sem og barnanna sem hún annast á degi hverjum.
Af orðum Kristínar og Evu er það ekki starfið sem slíkt sem þær sakna og Anna er á sama
máli. Hún á eftir að sakna samstarfsfélaga sinna mun meira heldur en starfsins sjálfs. Bæði
Kristján og Óli taka í sama streng. Kristján saknar samneytis við vinnufélaga sína á meðan Óli
telur sig eiga eftir að sakna þeirra þegar hann verður kominn á eftirlaun. Jóhann tekur annan
pól í hæðina. Hann var mjög feginn að hætta að vinna og virðist ekki sakna samneytis við
vinnufélaga sína eins mikið og aðrir viðmælendur sem einnig eru komnir á eftirlaun.
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Fram kemur í gögnunum að allir viðmælendur telja sig eiga eftir að sakna samstarfsfélaga
sinna til margra ára og er það sá hluti starfslokanna sem þau kvíða hvað mest fyrir. Út frá
þessu má ætla að vinnustaðurinn leiki stórt hlutverk í daglegu lífi viðmælenda og erfitt sé að
ganga þaðan út á síðasta vinnudeginum, þar sem vinnustaðurinn gefur einstaklingnum bæði
festu og öryggi í daglegum samskiptum og félagskap.
3.2.3 Breytt sjálfsmynd við starfslok
Sjálfsmyndin á sér margvíslegar hliðar, er í sífelldri þróun og er á sama tíma mjög mikilvæg.
Þeir viðmælendur sem komnir voru á eftirlaun höfðu ekki orð á því að sjálfsmynd þeirra hefði
breyst og nefndu ekki sjálfsmynd sína yfir höfuð. Þá höfðu aðstæður nokkurra viðmælenda
breyst töluvert og sjálfsmynd þeirra einnig en þeir ef til vill ekki gert sér fyllilega grein fyrir
því. Bæði Eva og Kristján eiga það sameiginlegt að hafa misst maka sinn, Kristján stuttu fyrir
starfslok en Eva nokkru eftir að hún fór á eftirlaun. Þau hafa því bæði þurft að móta
sjálfsmynd sína upp á nýtt í kjölfar þessara áfalla þar sem sýn mannsins á lífið breytist
töluvert þegar gengið er í gegnum svo erfiða lífsreynslu.
Þeir viðmælendur sem eiga enn einhvern tíma eftir á vinnumarkaði nefndu ekki
sjálfsmyndina, að einum undanskildum. Sonja var sú eina sem ræddi sjálfsmyndina og sagði
starfið sitt skipa stórt hlutverk í sinni sjálfsmynd: „....vinnan er búin að vera svo stór hluti af
sjálfsmyndinni og nú þarf ég að finna nýja, af því ég er ekki tilbúin að sleppa vinnunni alveg.“
Sonja ræddi einnig um hversu mikilvæg sjálfsmyndin væri í aðdraganda starfslokanna og
sagði: „Ég var ekki tilbúin að hætta sextug. Ég var það bara ekki. Þetta er of stór hluti af
sjálfsmyndinni.“ Sonja minnkaði við sig starfshlutfallið og það aðstoðaði hana við að finna
nýja sjálfsmynd. Hún sér móta fyrir henni en hún er þó ekki orðin nægilega skýr.
Eins og fram hefur komið var einungis einn sem nefndi sjálfsmyndina og ræddi hana og
var sá viðmælandi sá næst yngsti í hópnum. Þó aldursbilið á milli viðmælendanna hafi ekki
verið mjög mikið má samt velta fyrir sér hvort aldur hafi eitthvað að segja með umræður um
sjálfsmynd. Af þessum viðtölum að dæma má ætla að viðmælendur hafi lítið sem ekkert
hugsað út hvernig þau horfðu á sjálft sig, þó þeir hafi að öllum líkindum þróað með sér nýja
sjálfsmynd og eflaust án eigin vitundar.
Að ofansögðu er ljóst að viðmælendur gengu í gegnum talsverðar breytingar við starfslok
eða sáu fyrir sér að svo yrði. Það bar hæst breyttan daglegan veruleika, söknuð eftir
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samstarfsfélögum og breytta sjálfmynd. En hvernig höguðu viðmælendur undirbúningi
starfslokanna?

3.3 Undirbúningur að starfslokum
Í þessum hluta verður fjallað um undirbúning að starfslokum. Lögð verður áhersla á
aðdraganda að starfslokum og hugrenningar fólks, félagslega virkni og styrk í gegnum vináttu
og í lokin verður fjallað um fjárhagslegan veruleika með áherslu þá takmörkuðu stjórn sem
fólk virðist hafa á fjármálum sínum.
3.3.1 Aðdragandi og umhugsun – hugrænn undirbúningur
Fram kom í gögnunum að starfslok áttu sér mismunandi aðdraganda. Einhverjir þátttakendur
upplifðu skjót starfslok á meðan aðrir fengu tíma til undirbúnings. Jóhann fór að huga að
starfslokunum í kringum sextugt og var farinn að hlakka til að hætta störfum. Hann lét af
störfum sáttur, sá ekki eftir vinnunni og segir: „Ég var farinn að hugsa út í starfslokin þegar ég
var rúmlega sextugur. Ég var ákveðinn í að hætta daginn sem ég mætti hætta. Ég beið með
eftirvæntingu og gleði og það var engin sorg í hjarta.“ Ætla má að Jóhann hafi verið búinn
með þann hluta lífsins sem vinnan krafðist af honum og hann hafi verið orðinn leiður í starfi.
Þetta varð til þess að hann beið með eftirvæntingu eftir því að geta snúið sér alfarið að
einhverju öðru.
Að láta af störfum og fara alfarið á eftirlaun er stórt skref sem leiðir oft af sér að fólk fer í
ákveðið sorgarferli og getur þetta ferli hafist áður en farið er á eftirlaun. Fimm viðmælendur
áttu það sameiginlegt að hafa upplifað ákveðið sorgarferli, það voru Kristján, Kristín, Ólöf og
Sonja. Eva þurfti einnig að láta af störfum fyrr en hún ætlaði sér vegna veikinda eiginmanns
hennar og ætla má að hún hafi einnig gengið í gegnum ákveðið sorgarferli út frá þessum
skjótu breytingum. Kristjáni fannst kvöldin löng og fann fyrir einmannaleika eftir að hafa
misst eiginkonu sína og orðið að hætta að vinna fyrr en hann hafði óskað eftir. Kristín sá
tilgangsleysi í því að vera allt í einu ein heima allan daginn eftir að hafa hætt vinnu fyrr en
áætlað var vegna veikinda. Ólöf er aftur á móti enn á vinnumarkaði en það leit út fyrir að hún
færi fljótlega á eftirlaunog hún kveið fyrir því að láta af störfum fyrr en hún ætlaði. Allt er
þetta angi sorgarferlis þegar eins stórar breytingar og starfslok eiga sér stað.
Sonja er aftur á móti enn á vinnumarkaði í 49% starfshlutfalli og er ekki tilbúin til að láta af
störfum. Hún upplifir ákveðið sorgarferli gagnvart starfslokunum en hefur þó hafið ákveðinn
undirbúning og segir:
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.... ég var búin að ákveða að minnka við mig .... þetta er pínu sorgarferli að minnka við
sig, ég var samt búin að ákveða það. Ég geri mér grein fyrir því að ég verð ekki eins mikið
inni í hópnum .... þetta er búið að vera og er enn sorgarferli. Mig langar samt ekki til baka
og ég myndi ekki vilja fara til baka í alla þá vinnu sem var rosalega mikil.

Ætla má að þetta sé nokkuð eðlilegt aðlögunarferli sem Sonja hefur verið að ganga í gegnum,
það er að minnka við sig starfshlutfallið. En hún tók meðvitaða ákvörðun um að minnka það
og eiga þar af leiðandi meiri tíma fyrir sjálfa sig og fjölskyldu sína.
Þeir viðmælendur sem komnir eru á eftirlaun virðast hafa upplifað ákveðið sorgarferli eins
og Sonja kemur inn á. Sorgarferlið tengist því að hætta að taka þátt í því félagslífi sem
viðmælendur hafa átt með samstarfsfélögum sínum.
Þau sem ekki voru komin á eftirlaun voru á misjöfnum stað hvað varðar umhugsun um
starfslok. Meirihluti þeirra var farinn að leiða hugann að starfslokunum og farinn að mynda
sér einhverjar hugmyndir um hvernig hægt væri að haga lífi sínu í aðdraganda starfslokanna
og eftir þau. Óli var sá eini sem ekki var farinn að huga að starfslokunum á þann hátt að hann
væri með eitthvað ákveðið skipulag í huga og hafði hann litlar áhyggjur af þessum
tímamótum. Ólöf var farin að leiða hugann að starfslokum, enda gæti hún hætt með mjög
skjótum hætti og segir: „Ég er farin að hugsa út í starfslokin, bara frá því í haust. En fyrir
haustið var ég ekkert farin að velta þessu fyrir mér.“ Þegar Ólöf er innt eftir því hvort henni
þyki erfið tilhugsun að sætta sig við að starfslokin verði að öllum líkindum fyrr en hún áætlaði
segir hún:
Ég ætlaði að vinna til sjötugs. En það er erfitt að sætta sig við að þetta gæti orðið styttri
tími. Ég er búin að vera að sætta mig við það síðan í vor þegar ég fór að sjá að þetta færi
að styttast.

Sjálfsmynd Ólafar er að miklu leyti fólgin í starfinu sem hún sinnir og má því ætla að hún eigi
örlítið erfitt með að sætta sig við þá staðreynd að starfsferlinum sé að ljúka. Hún hefur aftur
á móti ákveðnar hugmyndir um hvernig hún ætli að verja frítíma sínum og hefur litlar
áhyggjur af því að sér eigi eftir að leiðast. Ólöf er mikil handverkskona, málningarpensillinn
leikur í höndunum á henni og hún segir: „Ég mála mikið og vinn mikið í höndunum .... ég get
alveg gleymt mér í því tímunum saman.“ Af orðum Ólafar að dæma má ætla að hún njóti sín
best þegar hún er að vinna í höndunum. Ætla má að áhugamál Ólafar eigi eftir að hjálpa
henni að aðlagast starfslokunum.

44

Bæði Kristján og Eva höfðu lítinn tíma til undirbúnings og höfðu ekki mikið rými til þess að
móta sér einhverjar hugmyndir um hvað þau vildu gera þegar þau væru komin á eftirlaun.
Eva ætlaði til að mynda ekki að láta af störfum fyrr en hún yrði sjötug en Kristján hafði engar
fyrirfram ákveðnar hugmyndir um starfslok. Eva hefur þó náð ákveðinni festu og virðist hafa
aðlagast starfslokunum vel þar sem hún hefur alltaf nóg fyrir stafni og segir: „Mér leiðist
aldrei.“ Evu hefur tekist að vinna sig ágætlega úr þeim erfiðu aðstæðum sem hún stóð
frammi fyrir þegar eiginmaður hennar féll frá.
Allir viðmælendur ræddu fjármál þegar þeir voru spurðir um undirbúning starfsloka. Það
var í raun og veru ekki frítíminn sem þeir höfðu áhyggjur af heldur hvernig þeir ættu að hafa
ofan í sig og á. Meirihluti viðmælenda sagði fjármál hafa verið það fyrsta sem kom upp í
hugann þegar þeir fóru að leiða hugann að starfslokum. Þó voru tveir viðmælendur sem
þurftu ekki að hafa miklar fjárhagslegar áhyggjur en höfðu þær engu að síður þar sem fólk
sem þeir umgengust hafði miklar áhyggjur af sínum eigin fjárhag. Greina mátti töluverða
gremju út í ríkisstjórn Íslands sem og ástandið í landinu. Áður en það verður skoðað nánar
verður félagsleg virkni viðmælenda skoðuð sem er einn af megináhersluþáttum
rannsóknarinnar.
3.3.2 Félagsleg virkni
Félagsleg virkni eftir starfslok virtist ekki hafa verið áberandi hluti af undirbúningi eða
umhugsun viðmælenda um starfslokin, en öll gerðu sér grein fyrir mikilvægi þess að vera
félagslega virkur á eftirlaunaárunum.
Allir viðmælendur voru virkir félagslega en konurnar voru þó mun virkari en karlarnir.
Konurnar áttu það sameiginlegt að vera í svokölluðum saumaklúbbum. Nokkrar þeirra voru
iðnar við handavinnu á meðan karlarnir stunduðu meiri hreyfingu sem fólst oftar en ekki í því
að stunda áhugamál sitt af krafti.
Styrkur af vináttu og fjölskyldutengslum var áberandi í svörum allra viðmælenda. Karlarnir
virtust þó vera sjálfum sér nógir og voru ekki mikið að láta fyrir sér fara eins og Jóhann sagði:
„Ég er bara í skúrnum, geri við bíla fyrir vini og vandamenn. Það er áhugamálið.“ Konurnar
voru hins vegar meira á ferðinni eins og Eva sagði: „Ég á tvær góðar vinkonur .... við erum
mikið saman. Við skreppum oft eitthvað saman og svo borðum við líka oft saman.“ Karlarnir
virtust vera rólegri í tíðinni á meðan konurnar vildu vera meira út á við og í meiri samskiptum
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við annað fólk. Ætla má að konurnar í viðmælendahópnum séu mun meiri félagsverur heldur
en karlarnir og í meiri þörf fyrir félagslega virkni út á við frekar en þeir.
Kristín tilheyrir stórum vinkvennahópi sem hefur fylgst að í fjölda ára. Þær voru til að byrja
með 11 í hópnum en eru nú tíu. Hún sækir til að mynda félagsstarf eldri borgara í
bæjarfélaginu sem hún er búsett í og hafði fljótlega eftir að hún hætti störfum nóg fyrir
stafni. Hún segir: „Ég er í ýmsu félagsstarfi og hef fullt að gera. Kemst ekki yfir allt sem þarf
að gera, aldrei verið eins mikið að gera eins og eftir að ég hætti að vinna.“
Þeir viðmælendur sem komnir voru á eftirlaun tóku í sama streng og Kristín og sögðust
aldrei hafa haft eins mikið að gera og eftir að þeir hættu störfum. Í því sem viðmælendur
tóku sér fyrir hendur spiluðu vinir þeirra stóran þátt eins og Eva kom inn á: „Við gerum svo
mikið saman vinkonurnar.“ Konurnar voru ekki eingöngu virkar félagslega heldur var Kristján
einnig virkur félagslega og kom í ljós að félagsleg virkni fólks á eftirlaunaaldri hefur mikið að
segja þegar litið er til aðlögunar einstaklinga við og eftir starfslok.
Anna hefur leitt hugann að því hvernig daglegt líf verði þegar hún verði komin á eftirlaun.
Er hún ákveðin í því að gera eitthvað ákveðið skipulag og er viss um að sér eigi ekki eftir að
leiðast. Anna hefur nóg af fólki í kringum sig og er viss um að hún eigi eftir að umgangast það
í meiri mæli.
Í gögnunum kom fram að allir viðmælendur gerðu sér grein fyrir því að einhver samskipti
þyrftu þeir að eiga við annað fólk, hvort sem það væri við fjölskyldu eða vini. Þau höfðu
greinilega leitt hugann að þeim hluta starfslokanna að einhverju marki og þau fjögur sem
komin voru á eftirlaun voru ágætlega virk, þó konurnar fremur en karlarnir. Ætla má að
félagsleg virkni fólks sé afar mikilvæg á eftirlaunaárunum þar sem hætta er á að einstaklingar
einangrist.
Út frá því sem fram kemur hér að ofan má sjá að viðmælendur voru meðvitaðir um
mikilvægi félagslegrar virkni og höfðu nóg fyrir stafni. Viðmælendur komu allir inn á fjárhag
og verður sá hluti starfslokanna í brennidepli í næsta hluta.
3.3.3 Fjárhagslegur veruleiki
Í gögnunum kom fram að viðmælendur töldu sig hafa ágæta stjórn á eigin aðstæðum. Þó var
einn lykilþáttur sem sjö viðmælendur voru sammála um að þeir hefðu litla stjórn á og þætti
vond tilhugsun en það voru fjárhagsáhyggjur. Þessir sjö viðmælendur nefndu fjárhaginn eftir
starfslok og var umhugað um að þeir gætu séð fyrir sér á sómasamlegan hátt á eftirlaunum.
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Til að mynda felst undirbúningur Önnu í því að skoða fjárhag þeirra hjóna og hún segir: „Við
þurfum að undirbúa það fjárhagslega. Það lifir enginn og ætlar að gera eitthvað sem hann
langar bara á eftirlaunum.“ Anna og eiginmaður hennar eiga sumarbústað og hefur Anna velt
því fyrir sér hvort sala hans verði þeirra lífeyrir en þau hjónin hafa velt þessum málum vel og
vandlega fyrir sér.
Allir hinir sex viðmælendurnir tóku í sama streng og Anna um mikilvægi þess að geta séð
fyrir sér og ætla má að fjárhagurinn eigi stóran þátt í því að fólk vilji vinna lengur en til 67 ára
aldurs. Í aðdraganda starfsloka skoðuðu Jóhann og Kristín hvort þau hefðu efni á því að láta
af störfum og voru meðvituð um úr hverju þau hefðu að spila þegar þau færu á eftirlaun. Óli
virtist ekki hafa leitt hugann að fjárhagnum á eftirlaunum. Hann er kominn á lífeyri að litlum
hluta þar sem hann var starfsmaður hjá íslenska ríkinu hér á árum áður. Kristján segir að
hann hafi ekki þurft að hafa áhyggjur af peningum þar sem eiginkona hans var starfsmaður
hjá íslenska ríkinu og hlaut hann hennar lífeyri þegar hún féll frá. Kristján segir:
Ég er það heppin að ég hef ekki þurft að hafa fjárhagslegar áhyggjur eins og fólkið sem
ég er að ganga með. Ég heyri það á þeim að [þau] hafa þær. En ég er í lífeyrissjóði og
konan mín var það líka. Kerfið virkar þannig að ég nýt hennar eftirlauna þó hún sé [látin].
Þetta er makalífeyrir .... flestir njóta [hans] í þrjú ár eftir fráfall maka en hjá
ríkisstarfsmönnum er það öðruvísi, ég hef það á meðan ég dreg andann.

Það er mikil búbót að vera á tvöföldum eftirlaunum þegar á eftirlaun er komið eins og er í
tilfelli Kristjáns. Fram hefur komið að hann stundi hreyfingu með öðrum eftirlaunaþegum og
hann finnur að það fólk hefur fjárhagsáhyggjur. Misskiptingin sem virðist ríkja í þjóðfélaginu
fer fyrir brjóstið á honum og hann segir: „Þeir sem hafa mikið þeir fá alltaf meira og þeir sem
hafa minna, það minnkar bara hjá þeim.“ Þó Kristján hafi ekki þurft að óttast
fjárhagsvandamál þegar hann færi á eftirlaun þá liggur það þungt á honum að annað fólk
þurfi að hafa þær áhyggjur.
Tekjurnar minnka hjá langflestum sem fara á eftirlaun og það leiðir til þess að erfiðara er
að ná endum saman. Fjárhagsáhyggjur voru hvað mest áberandi í gögnunum og það sem allir
viðmælendur ræddu að einhverju leyti um. Hluti viðmælenda skoðaði í aðdraganda
starfsloka hvort þau myndu hafa efni á því að hætta að vinna og hvort þau myndu sjá bjarta
tíma framundan. Ólöf var ein þeirra sem sá ekki bjarta tíma framundan og sagði:
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Ég sé ekki bjart framundan peningalega séð. Það náttúrulega minnka hjá manni tekjurnar
og mér finnst eins og ég muni ekki geta gert mikið. Ekki það sem mér þykir skemmtilegt.
En ég er mjög nægjusöm .... Ég hef svo mikið að gera í höndunum.

Ólöf virðist sætta sig ágætlega við að geta ekki leyft sér mikið þar sem hún telur sig vera
nægjusama og hefur ekki mikla þörf fyrir að gera hluti sem kosta hana peninga.
Eldra fólk er búið að vinna í marga áratugi og er ef til vill komið á góðan stað en sér fram á
mikla tekjuskerðingu við það að láta af störfum. Það er því þungur baggi að bera og stór biti
að kyngja að fara inn í eftirlaunaárin með minna fé á milli handanna og þurfa að velta hverri
krónu fyrir sér. Þetta var ofarlega í huga langflestra viðmælenda.
Allir viðmælendur virtust vera vel virkir – sem ætla má aðkomi að góðum notum við að
aðlagast breyttum aðstæðum. Helsti undirbúningur allra viðmælenda fyrir starfslok hafði
snúist um fjármál sem bendir til að þau skipti fólki miklu máli. Hér hefur verið lýst
niðurstöðum um sýn átta manna viðmælendahóps á starfslok. Dregnar hafa verið fram bæði
jákvæðar og neikvæðar hliðar þessara tímamóta á starfsferlinum, lýst hvernig þau ganga fyrir
sig, aðlögun að þeim og hvernig undirbúningi var háttað. Hér á eftir verður farið í umræður
þar sem niðurstöður og fræðileg umfjöllun verða tengd saman.

4 Umræður
Markmið þessarar rannsóknar var að öðlast innsýn í félagslegan veruleika fólks við starfslok
og kynnast aðlögunarhæfni þess við breyttar aðstæður. Lögð var áhersla á að varpa ljósi á
hvernig þátttakendur háttuðu undirbúningi starfsloka áður en þau tímamót gengu í garð.
Tekin voru viðtöl við tvo hópa fólks, annars vegar fjóra einstaklinga sem voru komnir á
eftirlaun og hins vegar fjóra einstaklinga sem eru enn á vinnumarkaði og munu fara á
eftirlaun á næstu árum. Leitast verður við að svara rannsóknarspurningum sem kynntar voru
hér að framan. Spurt var um reynslu af breyttum veruleika við starfslok, aðlögunarhæfni og
undirbúning starfsloka.
Flestir þátttakendur rannsóknarinnar höfðu rætt komandi starfslok við maka sína og
yfirmenn, en ekki aðra. Þrjú þeirra sem komin voru á eftirlaun ætluðu að starfa lengur en þau
gerðu í raun. Þau fjögur sem enn voru á vinnumarkaði voru farin að leiða hugann að
48

starfslokunum og ein naut sveiganlegra starfsloka með því að vera í 49% starfshlutfalli, en
algengt er að fólk ýti hugsunum um starfslok frá sér í stað þess að gera ráð fyrir þessum tíma
og undirbúa hann (Manson-Smith, 1991). Þrátt fyrir að hafa leitt hugann að starfslokum
höfðu þátttakendur ekki allir hugað að undirbúningi en þeir sem höfðu gert það huguðu fyrst
og fremst að fjármálum. Flestir gerðu ráð fyrir því að láta ekki af störfum fyrr en í kringum 67
ára aldur. Öllum átta viðmælendum rannsóknarinnar þótti mikilvægt að þau hefðu eitthvað
fyrir stafni á eftirlaunaárunum, en hugleiðingar varðandi tómstundir á eftirlaunaárunum
hlutu ekki mikla athygli þegar kom að því að undirbúa starfslokin, hvorki hjá þeim sem voru
komin á eftirlaun né hjá þeim sem enn voru á vinnumarkaði. Allir átta viðmælendurnir
þekktu lítið til þjónustu náms- og starfsráðgjafar eða annarra aðila sem geta veitt ráðgjöf á
þessu sviði. Því benda niðurstöður til þess að ráðgjöf og fræðsla í aðdraganda starfsloka sé af
skornum skammti.

4.1 Breyttur félagslegur veruleiki
Viðmælendahópur þessarar rannsóknar tilheyrði svokölluðu þriðja æviskeiði þegar fólk er á
leið á eftirlaun eða við það að láta af störfum en er þó háð aðstæðum, til dæmis bakgrunni
þeirra og einstaklingnum sjálfum, frekar en aldri hans (Clayton o.fl., 2007).
Bakgrunnur allra viðmælendanna var svipaður hvað varðar fjölskyldumynstur, þeir áttu
allir börn, barnabörn og jafnvel barnabarnabörn. Rúmlega helmingur viðmælenda hafði lokið
frekara námi en gagnfræðaprófi en menntunarstig virtist þó ekki hafa áhrif á upplifun þeirra
af starfslokum né hugmyndir þeirra um yfirvofandi breytingar.
Þeir viðmælendur sem komnir voru á eftirlaun sögðust hafa upplifað ánægju við starfslok
en virtust þó hafa fundið fyrir trega eða hlutverkamissi, tveir viðmælendur nefndu
einmannaleika, að minnsta kosti í byrjun. Þrír af þessum fjórum höfðu ætlað sér að vinna
fram að 65 eða 67 ára aldri og jafnvel lengur en þurftu að láta af störfum fyrr. Starfslokin
báru að með skjótum hætti og fannst þeim erfitt að láta af störfum en upplifðu þrátt fyrir
það ákveðna sátt þegar þar að kom. Samkvæmt Quine o.fl. (2007) eru meiri líkur á því að fólk
upplifi sátt við starfslok ef þau hafa verið ákveðin fyrirfram. Einn í þessum hópi hafði tíma
fyrir undirbúning áður en að starfslokum kom. Niðurstöður rannsóknarinnar samræmast
rannsókn Jonsson, Borell og Sadlo (2000) að ástæður að baki starfsloka eru margvíslegar og
fólk segir frá starfslokum sínum á mismunandi hátt.
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Kenning Supers (Sharf, 2010; Super, 1980) segir að það tímabil í lífi fólks þegar kemur að
því að fara á eftirlaun einkennist af miklum breytingum. Í aðdraganda slíkra breytinga og í
kjölfar þeirra má ætla að sjálfsmynd viðmælenda hafi breyst. Einungis einn viðmælandi
nefndi sjálfsmynd sína og hvernig hún væri í leit að nýrri sjálfsmynd, hún sæi móta fyrir henni
en hún væri þó ekki fullmótuð. Sá viðmælandi var búinn að minnka starfshlutfall sitt og
stefndi að því að fara á eftirlaun eftir eitt ár. Þó mátti greina að þau sem enn voru á
vinnumarkaði væru í leit að einhverju sem myndi leysa vinnuna af hólmi þó þau væru ekki
búin að átta sig á því hvað það ætti í raun að vera. Viðmælendur sem komnir voru á eftirlaun
höfðu staðið frammi fyrir ýmsum áskorunum og áföllum við þessi tímamót. Sem dæmi má
nefna þá höfðu tveir viðmælendur misst maka, einn hafði upplifað atvinnumissi og annar
mikil veikindi. Ætla má að sjálfsmynd þessara viðmælenda hafi tekið einhverjum breytingum
þó þau hafi ef til vill ekki gert sér grein fyrir því. Super segir þróun starfsferils vera samofna
þróun sjálfsmyndarinnar og þeim hlutverkum og verkefnum sem fólk tekur sér fyrir hendur
(Super, 1980) Ef litið er til þeirra fjögurra viðmælenda sem komnir voru á eftirlaun má sjá að
það eru ekki einungis þau áföll og erfiðleikar sem þau höfðu staðið frammi fyrir sem urðu til
þess að þau þurftu að endurskoða sjálfsmynd sína heldur átti hlutverkamissir einnig stóran
þátt í því.
Við starfslok verða miklar breytingar á hlutverkum fólks (Pettican og Prior, 2011).
Viðmælendurnir átta voru foreldrar, ömmur og afar en fjölskylduhlutverk þeirra hafði breyst
töluvert, þau voru hætt að vera eins mikið í foreldrahlutverkinu og áður og höfðu færst í að
vera amma og afi. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að fjölskyldan gegndi veigamiklu
hlutverki á eftirlaunaárum viðmælenda og hafði í einhverjum tilfellum leyst atvinnu þeirra af
hólmi. Vinnan er eitt mikilvægasta hlutverkið sem maður gegnir (Olson, 2009) og ákveðinn
hlutverkamissir verður því þegar vinnu sleppir og farið er á eftirlaun (Kielhofner, 2008). Því
fundu viðmælendur fyrir. En vinnustaður fólks er ekki eingöngu staður þar sem unnin eru
launuð störf heldur skipta félagstengsl manna á milli þar einnig verulega miklu máli (Þórir S.
Guðbergsson, 2002; Jonsson o.fl., 2000). Undirbúningur þess félagslega missis sem fólk
verður fyrir er ekki síður mikilvægur (Anna Jónsdóttir o.fl., 1996a). Sá missir var
þátttakendum í þessari rannsókn ofarlega í huga.
Ætla má að áhugamál séu oftast nær stór þáttur í lífi fólks á eftirlaunum og má því ætla að
áhugamál hafi töluverð áhrif á andlega líðan fólks þegar á eftirlaun er komið (Nimrod, 2007).
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Hér á árum áður voru áhugamál og önnur afþreying ekki mikið til umræðu hjá fólki sem
komið var á efri ár þar sem reynt var að stunda vinnu eins lengi og hægt var (Rappaport,
2008). Þeir viðmælendur sem komnir voru á eftirlaun tóku fram að þeim leiddist ekki lífið á
eftirlaunum, en töldu breytinguna að fara úr fullu starfi í það að vera heima alla daga vera
mikla. Ákveðið tilgangsleysi greip um sig en þróunin leiddi til þess að með tímanum voru
áhugamál ásamt samverustundum með fjölskyldu og vinum orðin þeirra daglega rútína. Þau
sem ekki voru komin á eftirlaun sögðust hlakka til að eiga tíma aflögu til þess að verja með
fjölskyldu og vinum auk þess að stunda áhugamál og töldu að þeim ætti ekki eftir að leiðast.
Niðurstöður bentu því ekki til neikvæðrar tengingar á milli starfsloka og lífsánægju eins og
rannsókn Kim og Moen (2002) sýndi fram á, þótt örlað hafi á henni óbeint.
Super skiptir kenningu sinni upp í fimm stig (Super, 1980) og áhugavert er að skoða stöðu
viðmælenda út frá þeim. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að allir átta
viðmælendurnir tilheyra þessum fimm stigum. Fjórir viðmælendur rannsóknarinnar sem enn
voru á vinnumarkaði dreifðust á öll undirstig fjórða stigsins, það er að halda sér við. Þeir
viðmælendur sem komnir voru á eftirlaun féllu að þriðja undirstigi fimmta stigs. Fyrsta
undirstigið er að hægja á og á þessu stigi er einstaklingurinn farinn að draga úr ábyrgð í starfi
(Super, 1990). Sá viðmælandi sem var bæði á eftirlaunum og á vinnumarkaði var á þessu
stigi. Viðmælandinn var farinn að draga úr ábyrgð í starfi og naut þannig sveigjanlegra
starfsloka. Annað stigið fellur að skipulagningu og undirbúningi fyrir starfslok. Hér voru fjórir
viðmælendur rannsóknarinnar sem enn voru á vinnumarkaði, þótt misjafnt væri að hve miklu
leyti þeir voru farnir að undirbúa starfslokin með skipulegum hætti. Þriðja undirstigið er lífið
eftir starfslok. Hér eiga mestu breytingarnar sér stað, það er þegar áhugamál, fjölskylda,
heimili og jafnvel sjálfboðaliðastörf leysa atvinnu fólks af hólmi (Sharf, 2010; Super, 1980,
1990). Á þessu stigi voru fjórir viðmælendur rannsóknarinnar. Þeir voru komnir á eftirlaun og
höfðu þessir þættir sem taldir voru upp hér að ofan leyst atvinnu þeirra af hólmi með tíð og
tíma. Einnig höfðu allir átta viðmælendurnir upplifað svokallaða endurskoðun. Sem vísar til
þess að fólk fer aftur í gegnum eitthvert af fyrri stigum kenningarinnar (Super, 1980). Sem
dæmi má nefna tvo viðmælendur sem ekki voru farnir á eftirlaun en voru komnir á stig
endurskoðunar. Þeir viðmælendur voru farnir að huga að því hvað þá langaði að taka sér fyrir
hendur þegar á eftirlaun væri komið. Í framhaldi af því má ætla að þessir tveir viðmælendur
væru komnir í gegnum stig endurskoðunar og farnir að nýju á annað stig kenningar Supers
(1957, 1980) sem nefnist könnunarstig. Á því stigi er fólk yfirleitt mun yngra en viðmælendur
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rannsóknarinnar voru og mótar sér hugmyndir um hvernig það vilji sjá starfsferil sinn. Í ljósi
þeirra breytinga sem eiga sér stað þegar fólk fer á eftirlaun má engu að síður ætla að nokkuð
eðlilegt þyki að fara aftur á könnunarstigið þar sem fólk er að velta fyrir sér og finna hvað
það langar að taka sér fyrir hendur.
Þrír viðmælendur sem komnir voru á eftirlaun höfðu lokið frekara námi en
gagnfræðaprófi en virtust ekki upplifa meiri lífsánægju en sá sem ekki var með frekari
menntun. Þó viðmælendur séu fáir þá er áhugavert að skoða niðurstöður rannsóknar Sener
o.fl. (2007) í þessu samhengi. Hún sýndi fram á tengsl milli menntunar og aukinnar lífsánægju
eftir starfslok. Því væri fróðlegt að skoða þetta viðfangsefni nánar.
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að kenning Supers, sem talin er vera komin til ára
sinna, eigi enn vel við nú á dögum. Það auðveldaði skilning á stöðu viðmælenda að tengja
hana við lífsstig kenningarinnar og umræðu um hlutverk í lífinu og breytingar á þeim Super
nefnir mikilvægi sjálfsvitundar og tengsl við sjálfsmynd mannsins (Super, 1980). Áhugavert
var að sjá hversu lítið viðmælendur höfðu hugsað út í sjálfsmynd sína og ætla má að
sjálfsmyndin sé ekki ofarlega í huga þeirra þegar kemur að miklum breytingum. Þetta gæti
verið verðugt viðfangsefni í fræðslu og ráðgjöf við starfslok til að auðvelda fólki þessi
tímamót. Í næsta hluta verður fjallað um aðlögunarhæfni viðmælenda og hvernig þeim hefur
tekist til.

4.2 Aðlögun byggir á mörgum þáttum
Ljóst er að aðlögun að starfslokum byggist á margvíslegum þáttum en þó einkum
félagslegum veruleika einstaklinganna og virkni. Aðeins tveir af fjórum viðmælendum sem
enn voru í vinnu höfðu leitt hugann að þeim breytta félagslega veruleika sem biði þeirra
þegar þeir væru komnir á eftirlaun og hvernig þeir myndu aðlagast honum. Þeir
viðmælendur sem komnir voru á eftirlaun sögðust hafa aðlagast daglegu lífi á eftirlaunum
nokkuð vel. Þeir sögðu sig ekki hafa undan neinu sérstöku að kvarta og hefðu nóg fyrir stafni.
Til að byrja með upplifðu viðmælendur þó ákveðið tilgangsleysi og söknuður í garð
samstarfsfélaga var mikill. Þeir lykilþættir sem spiluðu stórt hlutverk í góðri aðlögun þeirra að
breyttum aðstæðum voru þrír: áhugamál, fjölskylda og vinir. Þeir vörðu miklum tíma með
fjölskyldu sinni og vinum og sinntu áhugamálum sínum. Þeir sem enn voru á vinnumarkaði
sögðu fjölskyldu sína spila stórt hlutverk í daglegu lífi nú þegar og myndi hún einnig gera það
á eftirlaunaárunum.
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Vinnustaður viðmælenda skipti þá miklu máli og þegar þeir voru komin á eftirlaun sáu þeir
hversu mikilvæg vinnan var þeim og sér í lagi samstarfsfélagarnir. Þetta er í samræmi við
frásögn Þóris S. Guðbergssonar (2002) um mikilvægi félagstengsla á vinnustað. Þegar
viðmælendur voru inntir eftir því hvers þeir töldu sig sakna mest eftir að vinnu sleppti þá
voru samstarfsfélagarnir nefndir fyrst og kom í ljós að þeir skildu eftir sig ákveðið tómarúm
sem viðmælendur þurftu með einhverjum hætti að fylla upp í. Þeir sem voru enn á
vinnumarkaði tóku undir þessi orð. Þeir sögðust ekki eiga eftir að sakna vinnunnar sem
slíkrar heldur væru það samstarfsfélagarnir sem þeir myndu koma til með að sakna.
Langflestir viðmælendur sögðust hafa eignast góða og dýrmæta vini í samstarfsfélögum
sínum og það hefði verið erfitt að kveðja þá og tóku þeir viðmælendur sem enn eru á
vinnumarkaði undir það og sögðu að það yrði erfitt að kveðja.
Það er misjafnt hvort fólk gangi í gegnum sorgarferli þegar það lætur af störfum (Olson,
2009; Jón Björnsson, 1993) en það er í mörgum tilfellum afleiðing þess að fólk hefur misst
hlutverk í lífinu (McKenna o.fl., 2007). Það getur reynst fólki erfitt að fóta sig í nýju hlutverki
og jafnvel erfitt að finna nýtt hlutverk en þar kemur góð aðlögunarhæfni einstaklingsins að
góðum notum (Kielhofner, 2008). Tveir viðmælendur þessarar rannsóknar töldu sig vera
ganga í gegnum ákveðið sorgarferli og höfðu orð á því. Annar viðmælandinn var að ganga í
gegnum svokölluð sveigjanleg starfslok. Viðmælandinn hafði náð að aðlaga atvinnuþátttöku
sína að starfslokum og minnkað starfshlutfall sitt (Vuuren, 2014). Hinn viðmælandinn taldi
sig fara í gegnum sorgarferli eftir að daglegt líf á eftirlaunum varð veruleiki hans. Til viðbótar
fann einn til viðbótar til höfnunartilfinningar þegar honum var sagt upp störfum. Einnig má
ætla að tveir aðrir viðmælendur hafi gengið í gegnum sorgarferli þar sem annar
viðmælandinn lét af störfum með stuttum fyrirvara vegna veikinda maka á meðan hinn
viðmælandinn sér fram á að þurfa hætta fyrr en áætlað var.
Góð aðlögunarfærni er sögð leiða til þess að starfsþróun og starfsferill einstaklinga verður
ánægjulegri en ella (Vondracek og Porfeli, 2001). Til að átta sig á aðlögunarhæfni
þátttakenda er hjálplegt að ganga út frá starfshyggjukenningu Savickas. Kenningin byggir á
fimm þáttum við aðlögun, sem eru umhugsun, stjórn, forvitni, sjálfstraust og samvinna.
Tengja má alla viðmælendur að einhverjum þessara þátta.
Fyrsti þátturinn, umhugsun, er talinn vera aðalatriði vegna þess að hér áttar
einstaklingurinn sig á mikilvægi þess að skipuleggja framtíðina (Savickas, 2005).
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Viðmælendur virtust allir gera sér grein fyrir því hversu mikilvægt væri að huga að framtíð
sinni þó umhugsunin hafi ekki náð langt fram á eftirlaunaárin.
Annar þátturinn er stjórn, hér á fólk það til að upplifa sig hafa litla stjórn á eigin lífi eða
velta fyrir sér hvort það hafi stjórn á eigin lífi. Þegar litið var til viðmælenda rannsóknarinnar
mátti sjá að ákveðnir viðmælendur höfðu farið í gegnum þennan þátt, mikilvægi þess að
skipuleggja framtíðina (Calvo o.fl., 2009; De Vaus o.fl., 2007; Wong og Earl, 2009). Ætla má
að sá sem sagt var upp störfum hafi upplifað litla stjórn á eigin framtíð þar sem starfslok
hans bar að með skjótum hætti og sama má segja um þau sem hættu fyrr en ella vegna
veikinda sinna eða maka.
Þriðji þátturinn er svokölluð forvitni. Með henni er átt við að fólki sé það eðlislægt að
verða forvitið eigin framtíð. Þátturinn snýst um að ef fólk er viljugt að kanna og prófa nýja
hluti sé það líklegra til að vilja skoða aðra valmöguleika (Savickas, 2005). Þegar litið er til
þeirra viðmælenda sem voru komnir á eftirlaun hafði hugur þeirra ekki leitað lengra en að
starfslokunum, þ.e. þau höfðu varla velt fyrir sér fyrirfram hvað þau ætluðu að taka sér fyrir
hendur á eftirlaunaárunum. Hins vegar höfðu þeir viðmælendur sem voru enn á
vinnumarkaði leitt hugann lauslega að því. Flest þeirra voru reiðubúin að prófa nýja hluti og
komu ný áhugamál til greina. Þau höfðu jákvæðar tilfinningar til tímamótanna og sögðu að
þau fyndu ekki fyrir kvíðatilfinningu þegar þau leiddu hugann að starfslokunum.
Fjórði og ef til vill mikilvægasti þátturinn í kenningu Savickas er sjálfstraust. Til þess að fólk
öðlist sjálfstraust er mikilvægt að geta tekist á við hversdagsleg vandamál (Savickas, 2005).
Erfitt er að meta sjálfstraust viðmælenda en allir átta sögðust eiga auðvelt með að leysa
hversdagsleg verkefni og sögðu sig hafa nóg fyrir stafni.
Ekki er langt síðan fimmtu víddinni var bætt við sem kallast samvinna sem vísar til hæfni í
mannlegum samskiptum (Savickas, 2005; Burke o.fl., 2006; Pulakos o.fl., 2000).
Viðmælendur þessarar rannsóknar virtust búa yfir þeirri hæfni að geta átt í góðum
mannlegum samskiptum, ef miðað er við þau samskipti sem fóru fram á milli rannsakanda og
viðmælenda þegar kom að skipulagningu viðtala og viðtölunum sjálfum. Viðmælendur
þessarar rannsóknar virstust hafa aðlagast breyttum aðstæðum ágætlega, bæði þeir sem
komnir voru á eftirlaun og þeir sem voru enn á vinnumarkaði.
Rannsóknir á aðlögun einstaklinga að starfslokum taka oftast mið af einungis tveimur
sjónarhornum, annars vegar að starfslok séu streituvaldandi og hins vegar að starfslok séu
tækifæri fyrir vöxt og þroska (Shwartz, 2004). Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í nokkru
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samræmi við niðurstöður rannsóknar Shwartz (2004) sem leiddi í ljós að fólk taldi starfslokin
vera tímabil óvissu en sá fram á minni streitu og hlakkaði til þeirra. Þeir viðmælendur sem
ekki voru komnir á eftirlaun hlökkuðu til starfslokanna og sáu fram á góða tíma með fólkinu
sem stæði þeim nærri. Jafnframt sáu þeir fram á minni streitu á eftirlaunaárunum sem er í
samræmi við niðurstöður rannsóknar Shwartz (2004).
Fólk aðlagast breyttum aðstæðum sem verður til þess að sjálfsmynd þess þróast og verður
væntanlega til þess að fólk á auðveldara með að taka þátt í daglegu lífi (Savickas, 1997). Út
frá niðurstöðum rannsóknarinnar og þeim fræðilegu heimildum sem hér var stuðst við má
ætla að aðlögunarhæfni einstaklinga sé afar mikilvæg. Ef litið er til starfsloka þá er mikilvægt
að fólk búi yfir aðlögunarhæfni, bæði í aðdraganda og þegar á eftirlaun er komið. Fólki mun
þá að öllum líkindum líða betur og vera betur í stakk búið að takast á við þær áskoranir og
þau hversdagslegu verkefni sem bíða þess í daglegu lífi, en það er mjög mikilvægt að skapa
sér ný hlutverk og hafa eitthvað fyrir stafni. Þetta er mikilvægt efni í ráðgjöf og fræðslu um
starfslok og lífið eftir þau. Hér hefur verið greint og dregið saman hvernig viðmælendur
þessarar rannsóknar féllu að þeim víddum sem aðlögunarhæfni Savickas gengur út frá sem
og kenningu Supers. Báðar þessar kenningar auðvelduðu skilning á stöðu þeirra og geta ekki
síður komið að notum í stafslokafræðslu og ráðgjöf fyrir og eftir starfslok.
Ef litið er til aðlögunar einstaklinga að starfslokum er ekki úr vegi að skoða hvort og
hvernig starfslokin hafi verið undirbúin. Það verður að segjast, eins og fyrr hefur komið fram,
að Íslendingar verja löngum tíma í undirbúning á hinum ýmsu viðburðum í lífi sínu en oft er
undirbúningur fyrir eins stórar breytingar og starfslok af skornum skammti (Anna Jónsdóttir
o.fl., 1996b). Í næsta hluta verður undirbúningur viðmælenda skoðaður.

4.3 Lítill undirbúningur að starfslokum
Fræðimenn hafa lagt fram ýmsar skilgreiningar á starfslokum eins og fram hefur komið. Til að
mynda telur Lazear (1986) að starfslok verði þegar einstaklingar hætti að vinna til frambúðar
(Bonsang og Klein, 2012). Hér var stuðst við skilgreiningu Minklers (1981) sem segir starfslok
vera ferli sem byrjar með undirbúningi og ákvarðanatöku áður en starfslokin sjálf eiga sér
stað (Beehr og Adams, 2003; Johanson og Riker, 1981; Richardson, 1993). Fram kom í
gögnunum að starfslok áttu sér mismunandi aðdraganda en þrír viðmælendanna á
eftirlaunum upplifðu óvænt starfslok á meðan aðeins einn viðmælandi hafði tíma til
undirbúnings.
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Þegar fólk lætur af störfum og fer á eftirlaun getur það leitt af sér ákveðið sorgarferli eins
og fram hefur komið. Vegna þeirra tveggja viðmælenda sem sögðust hafa upplifað sorg í
aðdraganda og eftir starfslok má ætla að þeirra aðlögunarferli sé að vissu leyti eðlilegt ef litið
er til erlendra rannsókna (Olson, 2009). Mögulegt er að allir þeir fimm viðmælendur sem
ætla má að hafi upplifað sorgarferli þó einungis tveir viðmælendur töluðu skýrt um það.
Sorgarferlið sneri mest að söknuði í garð samstarfsfélaga sem reyndist vera mjög erfitt að
takast á við.
Þeir viðmælendur sem ekki voru komnir á eftirlaun voru á misjöfnum stað hvað varðar
undirbúning starfsloka. Einungis einn viðmælandi hafði lagt höfuðið í bleyti og hugsað
töluvert til eftirlaunaáranna og var farinn að vinna hægt og rólega að þeirri aðlögun. Sá
viðmælandi var búinn að minnka við sig starfshlutfall, farinn að bera eilítið minni ábyrgð í
starfi og velta fyrir sér hvað það væri sem hann vildi taka sér fyrir hendur þegar daglegt líf á
eftirlaunum yrði að veruleika. Hinir viðmælendurnir þrír sem enn voru á vinnumarkaði höfðu
aðeins lítillega leitt hugann að daglegu lífi á eftirlaunaárunum, svo sem hvernig þeir ætluðu
að verja frítíma sínum, en annar undirbúningur hafði meira vægi.
Enginn viðmælandi hafði leitað sér einhvers konar ráðgjafar um aðdraganda starfsloka,
starfslokin sjálf eða um daglegt líf á eftirlaunum og hafði einungis einn viðmælandi áhuga á
að leita sér slíkrar ráðgjafar. Eitt helsta áhyggjuefni fólks sem undirbýr sig fyrir starfslok og
þeirra sem komin voru á eftirlaun voru fjárhagsáhyggjur (Sener o.fl., 2007) og hafa
rannsóknir leitt í ljós að það sé þungur baggi að bera (Bosse o.fl., 1996). Undirbúningur þeirra
sem þegar voru á eftirlaunum hafði verið af skornum skammti, og fólst helst í því að skoða
fjármálin. Því er rétt að benda á mikilvægi þess að veita ráðgjöf og fræðslu sem fellur að
þessu sviði en þó má ekki gleyma öðrum hliðum starfslokanna þegar litið er til ráðgjafar.
Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við rannsóknir sem leitt hafa í ljós að
konur og karlar undirbúi starfslokin ekki á sama hátt, það er að undirbúningur karla snúist að
mestu leyti um fjárhag á meðan konur leggi meiri áherslu á góða heilsu og tómstundir
(Hershey o.fl., 2007; Petkoska og Earl, 2009). Sagt er að konur hugi meira að samskiptum og
tómstundum og líklegt er að félagsmótun þeirra eigi þar hlut að máli (Gilligan, 1982). Í
þessari rannsókn voru allar konurnar vinmargar og áttu í miklum samskiptum við þá. Þær
voru einnig margar hverjar í saumaklúbbum og þess háttar.
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Samkvæmt Pepin og Deutcher (2011) er undirbúningur starfsloka mikilvægur ef horft er til
andlegrar aðlögunar sem fólk fer í gegnum í aðdraganda þeirra. Þeir viðmælendur sem enn
voru á vinnumarkaði voru í virkum samskiptum við fjölskyldu, vini og samstarfsfélaga en þeir
sem voru komnir voru á eftirlaun voru í virkum samskiptum við fjölskyldu og vini. Ætla má að
þessi samskipti hafi skipt máli hvað andlega líðan á þessum tímamótum varðar.
Shwartz (2004) segir að þau sem undirbúi sig fyrir virka félagslega þátttöku á
eftirlaunaárunum greini frá meiri ánægju eftir starfslok en þau sem undirbúi sig ekki. Það
sama er ekki hægt að segja um niðurstöður þessarar rannsóknar. Þau sem komin voru á
eftirlaun greindu frá töluvert litlum undirbúningi en ekkert þeirra greindi beint frá vanlíðan af
einhverju tagi, þótt sorg, söknuður og tilgangsleysi væri nefnt. Erfitt er þó að meta hvort
þessa vanlíðan megi rekja til lítils undirbúnings fyrir starfslok. Velta má fyrir sér hvort
undirbúningur hefði komið í veg fyrir sorgarferlið og það tilgangsleysi sem fimm
viðmælendur rannsóknarinnar upplifðu. Einnig má velta fyrir sér hvort þetta sé
óhjákvæmileg líðan hjá fólki sem gengur í gegnum eins miklar breytingar og starfslokin eru.
Ætla má þó að undirbúningur geti gert þessar breytingar bærilegri. Niðurstöðurnar eru því
ekki heldur í samræmi við niðurstöður Shwartz (2004) sem voru að þau sem undirbjuggu sig
einungis fjárhagslega aðlöguðust starfslokum ekki eins vel og þau sem undirbjuggu sig einnig
að öðru leyti.
Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að þeir sem undirbúa sig á einhvern hátt upplifi
minni kvíða, þunglyndi og streitu, aðlagist betur og upplifi almennt meiri lífsánægju (Glass og
Flynn: 2000; McEwen o.fl., 1995; Noone o.fl., 2009; Rosenkoetter og Garris, 2001; Spiegel og
Shultz, 2003; Ormsby o.fl. 2010). Kitaj (2008) tekur í sama streng og segir undirbúning
starfsloka vera mikilvægan en ekki sé nauðsynlegt að vera með fyrirfram ákveðna dagskrá
alla daga. Heldur eigi fólk að finna sér eitthvað að hafa fyrir stafni sem veiti því ánægju og
tilgang. Viðmælendur rannsóknarinnar virtust ekki þjást af þeim andlegu kvillum sem
þátttakendur annarra rannsókna sem hér eru tíundaðar virtust þjást af. Þó má velta fyrir sér
hvort þátttakendur búi yfir því sjálfstrausti sem þarf til þess að viðurkenna slíka kvilla við
ókunnuga manneskju, sem í þessu tilfelli var rannsakandi. Aftur á móti voru allir
viðmælendur sem komnir voru á eftirlaun sammála um að mikilvægt væri að hafa eitthvað
fyrir stafni og þá sérstaklega eitthvað sem þeim þótti skemmtilegt. Þetta rennir stoðum undir
þá fullyrðingu Kitaj (2008) að mikilvægt sé að fólk geri það sem veitir þeim ánægju.
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Viðmælendur sóttu sér ekki neina ráðgjöf né neinar upplýsingar um þann tíma sem fyrir
höndum var. Þau sem komin voru á eftirlaun töldu sig ekki hafa þurft að leita sér ráðgjafar
varðandi starfslokin. Einungis einn viðmælandi af þeim sem voru enn á vinnumarkaði sagðist
vilja sækja sér einhvers konar fræðslu. Niðurstöður benda til þess að viðmælendur sem
komnir voru á eftirlaun hafi undirbúið sig á mjög takmarkaðan hátt og undirbúningurinn í
raun og veru verið nær enginn. Ef litið er til þess undirbúnings sem þeir viðmælendur sem
enn voru á vinnumarkaði voru að inna af hendi þá var hann eilítið meiri en þeirra sem komnir
voru á eftirlaun. Í því ferli sem fer fram í aðdraganda starfsloka er að mörgu að huga og í
einhverjum tilfellum getur það reynst fólki erfitt að taka stórar og afdrifaríkar ákvarðanir
(Donaldson o.fl., 2010; Szinovacz, 2003). Það styður mikilvægi ráðgjafar við þessi tímamót.
Takmarkanir rannsóknarinnar felast í að rætt var við fáa einstaklinga. Í framhaldi af
rannsókninni liggur beint við að framkvæma langtímarannsókn með sömu eða svipuð
markmið að leiðarljósi en þó með fleiri þátttakendum. Þeim væri þá fylgt eftir, til dæmis frá
55 ára aldri og fram yfir fyrstu árin á eftirlaunum. Með því fengjust upplýsingar um með
hvaða hætti undirbúningur starfsloka fari fram og hvernig fólk aðlagist breyttum veruleika.
Niðurstöður hinna ýmsu rannsókna hafa leitt í ljós að undirbúningur starfsloka sé
mikilvægur. Þó er ekki hægt að fullyrða að það komi í veg fyrir neikvæða reynslu eða andlega
kvilla sem nefndir eru hér að framan, en höfundur leyfir sér að fullyrða að fræðsla og ráðgjöf
um starfslokin og einkum lífið eftir starfslok sé gagnleg og geti hjálpað fólki við aðlögun á
þessu æviskeiði og þar með stuðlað að ánægjulegra lífi. Ein ástæða þess að eldri
einstaklingar leita sér ekki ráðgjafar um þetta málefni er mögulega að náms- og starfsráðgjöf
var varla fyrir hendi hér á land þegar þeir eða börn þeirra gengu í skóla. Því má gera ráð fyrir
að þeir þekki ekki til slíkrar ráðgjafar og að þeir viti ekki hvert eigi að leita. Því þarf ráðgjöf við
eldra fólk að verða algengari, meira áberandi og markviss. Vert er að huga að aðferðum í
þessum efnum sem leggja áherslu á skapandi aðferðir, frásagnir og virkni ráðþegans. Ekki er
síður mikilvægt að nálgunin taki tillit til þess hvernig einstaklingurinn skynjar umhverfi sitt og
er gerandi í eigin lífi og koma þannig sem best til móts við þarfir ráðþeganna (Amundson,
2006; Patton og McMahon, 2004; Savickas o.fl., 1994; Rowe og Kahn, 1997).
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5 Lokaorð
Meginniðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að undirbúningur viðmælenda fyrir
starfslokin hafi verið takmarkaður og einskorðast við fjármál. Þátttakendur ræddu starfslokin
við maka sinn og yfirmenn en leituðu sér engrar ráðgjafar eða annarra upplýsinga. Þeir
þátttakendur sem komnir voru á eftirlaun höfðu aðlagast breyttum veruleika nokkuð vel, að
eigin sögn. Þrír af fjórum þátttakendum sem enn voru á vinnumarkaði hugsuðu til
eftirlaunaáranna með tilhlökkun og töldu sig eiga eftir að aðlagast daglegu lífi á eftirlaunum.
Niðurstöður benda til að undirbúningur starfsloka þurfi að vera víðtækari en sá sem
þátttakendur ræddu. Aftur á móti sýna niðurstöður mikilvægi þess að fólk búi yfir
sjálfstrausti svo aðlögun þess verði sem best.
Ráðgjöfin fyrir þennan aldurshóp þyrfti að vera markvissari en nú er og á sama tíma
fjölbreytt. Ráðgjöfin ætti að snúa til dæmis að lífeyristöku, tryggingum og heilsu en þyrfti að
hafa daglegt líf á eftirlaunum að leiðarljósi. Þegar daglegt líf á eftirlaunum er orðinn
raunveruleiki fólks geta andlegir kvillar látið á sér kræla. Hægt væri að sporna gegn vanlíðan
með endurbættri og markvissari starfslokafræðslu og ráðgjöf og byrja hana fyrr en nú er.
Von rannsakanda er sú að þessi rannsókn leiði af sér frekari rannsóknir á aðlögunarhæfni
eldra fólks að breyttum veruleika. Einnig er óskandi að hægt verði að nýta niðurstöður
rannsóknarinnar við mótun nýrrar og markvissari starfslokafræðslu og fræðslu fyrir eldra
fólk.
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Fylgiskjal 1
Háskóli Íslands

Haust 2016

Félags- og mannvísindadeild
Náms- og starfsráðgjöf

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku
Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum verða gefin
gervinöfn og öllum gögnum verður eytt að lokinni afritun og greiningu viðtala. Auk þess verður gætt til
hins ítrasta að ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar upplýsingar aftur til þátttakenda í
meistararannsókninni. Þátttakanda er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem á viðtali
stendur.

Ég undirrituð/undirritaður samþykki hér með að gerast þátttakandi í meistararannsókn um „Aðlögun að
starfslokum: áhersla á daglegt líf eftir starfslok.“

_____________________
Dagsetning og staður

____________________________
Undirskrift þátttakanda

___________________________
Undirskrift rannsakanda
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Fylgiskjal 2
Háskóli Íslands

Haust 2016

Félags- og mannvísindadeild
Náms- og starfsráðgjöf

Kæri viðmælandi.

Ég undirrituð, Inga Sif Ingimundardóttir, er nemandi í meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf
við Félags- og mannvísindasvið Háskóla Íslands og er um þessar mundir að vinna að
lokaverkefni mínu í náminu.
Lokaverkefnið mitt samanstendur annars vegar af fræðilegum hluta þess viðfangsefnis
sem ég fjalla um og hins vegar rannsókn. Leiðbeinandi minn í verkefninu er Gerður
Óskarsdóttir og meðleiðbeinandi er dr. Sif Einarsdóttir.
Verkefni mitt snýr að upplifun einstaklinga að starfslokum. Markmið verkefnisins er að
skoða með hvaða hætti einstaklingar undirbúa starfslok sín og hvernig þeim hefur tekist að
aðlagast daglegu lífi á eftirlaunum. Niðurstöðum rannsóknarinnar er ætlað að varpa ljósi á
mikilvægi undirbúnings starfsloka með daglegt líf á eftirlaunum að leiðarljósi.
Um er að ræða eigindlega viðtalsrannsókn og gert er ráð fyrir að viðtalið sé 40-60
mínútur. Fyllsta trúnaði og nafnleyndar verður gætt við vinnslu gagnanna og gætt verður að
því að gefa ekki upp persónurekjanlegar upplýsingar um þátttakendur.

Virðingarfyllst,
______________________________________
Inga Sif Ingimundardóttir.
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Fylgiskjal 3
Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölum við þátttakendur sem enn voru á vinnumarkaði:
Opnunarspurningar:
-

Segðu mér frá fjölskyldunni þinni?

-

Hvernig hefur náms- og starfsferill þinn verið?

-

Hvernig líður venjulegur dagur hjá þér?

-

Hvernig líður venjulegur dagur hjá þér?

-

Hvað gerir þú í frítíma þínum?

-

Áttu þér einhver áhugamál?
o Eru einhver ný áhugamál sem þig langar til þess að prófa þegar þú ferð á
eftirlaun?

Lykilspurningar:
-

Hefur þú velt starfslokunum fyrir þér?
o Ef já  að hvaða leiti þá?

-

o Ef nei  hvers vegna ekki?
Hefur þú rætt starfslokin við einhvern?
o Ef já  Við hvern?


Hvað hefur verið rætt?

o Ef nei  Hvers vegna ekki?
-

Hefur þú leitað þér einhverrar ráðgjafar varðandi starfslok?
o Ef já  Hvers konar ráðgjöf?
o Ef nei  En hefðir þú áhuga á að leita þér ráðgjafar?

-

Hvaða tilfinningar vekja starfslokin hjá þér?
o Góðar  hvernig þá?
o Slæmar  Að hvaða leiti? Viltu segja mér meira frá því?

-

Áttu von á að þú eigir eftir að sinna einhverjum sérstökum verkefnum þegar þú ferð á
eftirlaun?
o Ef já  Viltu segja mér meira frá því?
o Ef nei  hvers vegna ekki?

-

Telur þú þig eiga eftir að sakna einhvers þegar þú ert komin á eftirlaun?
o Ef já  Viltu segja mer meira frá því?

Lokunarspurningar:
-

Er eitthvað fleira sem þú vilt bæta við að lokum?

-

Ef eitthvað skyldi koma upp á má ég hafa samband við þig aftur?
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Fylgiskjal 4
Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölum við þátttakendur sem komnir voru á eftirlaun:
Opnunarspurningar:
-

-

Segðu mér frá fjölskyldunni þinni?
Hvernig ert þú til heilsunnar?
Hver eru þín helstu hlutverk í dag?
o Hvernig líkar þér í þessum hlutverkum?
 Ef illa  Viltu segja mér meira frá því?
Hafa hlutverkin breyst mikið?
o Ef já  Hvernig þá?
Hvernig félagsstörfum ert þú í?
o Ef engum, hvers vegna ekki?
Hvernig líður venjulegur dagur hjá þér?

Lykilspurningar:
- Hvenær fórst þú að leiða hugann að starfslokunum?
- Hvernig leið þér þegar þú hugsaðir um starfslokin?
o Ef vel  Viltu segja mér meira frá því?
o Ef illa  Viltu segja mér meira frá því?
- Ræddir þú starfslokin við einhvern?
o Ef já  Hvern þá?
 Hvað var rætt um?
o Ef nei  Hvers vegna ekki?
- Aflaðir þú þér einhverra upplýsinga um starfslok áður en þú fórst á eftirlaun?
o Ef já  Hvernig upplýsinga og hvar?
o Ef nei  Hvers vegna ekki?
- Voru starfslokin eins og þú áttir von á?
o Ef já  Hvernig sástu þau fyrir þér?
o Ef nei  Viltu segja mér meira frá því?
- Var eitthvað sem kom á óvart í þessu ferli og einnig eftir að þú varst komin/nn á
eftirlaun?
o Ef já  Hvað kom á óvart?
- Saknar þú einhvers eftir að þú fórst á eftirlaun?
o Ef já  Viltu segja mér meira frá því?
Lokunarspurningar:
-

Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum?
Ef eitthvað skyldi koma upp á má ég þá hafa samband við þig?
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