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Útdráttur 

Félagstengsl eru eldri borgurum mikilvæg og geta meðal annars komið í veg fyrir einmanaleika. 

Með auknum aldri má búast við skorti á þessum félagstengslum, með hættu á auknum 

einmanaleika. Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvaða þættir spá fyrir um einmanaleika 

meðal eldri borgara. Notast var við ný gögn úr könnuninni „Hagir og líðan eldri borgara“, sem 

Félagsvísindastofnun framkvæmdi árið 2016. Mæld voru ferns konar tengsl við einmanaleika; 

tengsl aðstoðar, hjúskaparstöðu, fjárhagsstöðu og þátttöku í félagslífi. Þátttakendur voru 1028 

eldri borgarar á bilinu 67-97 ára. Niðurstöður sýna að eftir því sem eldri borgarar þurfa meiri 

aðstoð á heimili og við ferðir, því meiri einmanaleika upplifa þeir. Fráskildir og þeir sem eru 

skildir að borði og sæng upplifa mestan einmanaleika. Þeir fjárhagslega verst settu greina frá 

mestum einmanaleika. Þeir sem hitta annað fólk á hverjum degi og þeir sem taka þátt í 

félagsstarfi öðru en félagsstarfi eldri borgara upplifa minnstan einmanaleika. Huga þarf 

sérstaklega af þörfum þess hóps eldri borgara sem eru í hættu á upplifun einmanaleika sökum 

fjárskorts, skorts á tengslaneti, virkni og aðstoðar frá nánustu og heilsubrests. 
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Inngangur 

Þar sem langlífi er að aukast en fæðingartíðni að lækka horfast evrópsk samfélög í augu við 

lýðfræðilegar breytingar sem ekki hafa áður sést (Davies, 2014). Allt frá árinu 2013 hefur 

hlutfall eldri borgara 65 ára og eldri í Evrópu verið 18% (fleiri en 92 milljónir einstaklinga). 

Árið 2014 var meðalævi kvenna í Evrópusambandinu að meðaltali 5,5 árum lengri en meðalævi 

karla (Eurostat, 2016). Þegar tekið var tillit til heilbrigðis dró hins vegar almennt úr þeim 

kynjamun. Konur eiga því til að lifa lengur, en við meiri færniskerðingu en karlar. Áætlað er að 

árið 2060 muni hlutfall eldri borgara hafa hækkað í 30% (Davies, 2014). Á sama tíma mun 

hlutfall aldaðra 80 ára og eldri í Evrópusambandinu hafa ríflega tvöfaldast, úr 5% í 12% íbúa.  

Í mannfjöldaspá Hagstofu Íslands (2016, 29. júní) árin 2016-2065 er talið að fjöldi íbúa 

á Íslandi verði í kringum 442 þúsund árið 2065. Samkvæmt spánni verða helstu breytingar á 

samsetningu mannfjöldans þær að 65 ára og eldri verða yfir 20% mannfjöldans árið 2035 og 

25% árið 2061. Meðalævilengd Íslendinga fer hækkandi. Áætlað er að meðalævi kvenna muni 

hækka frá 83,6 árum árið 2016, í 88,6 ár árið 2065. Meðalævi karla hækkar hins vegar frá 79,6 

árum árið 2016 í 84,3 ár árið 2065. Spáð er að frá árinu 2049 verða þeir sem eru 19 ára og yngri 

færri en þeir sem eru 65 ára og eldri, öfugt við það sem nú er. Þann 1. janúar 2017 var hlutfall 

65 ára og eldri 14% af heildarmannfjölda á Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d.). Þessum 

lýðfræðilegu breytingum mun fylgja ýmsar áskoranir, en með hækkandi aldri eru meðal annars 

líkur á að heilsu hraki. Huga þarf að með hvaða hætti öldruðum verður tryggð viðeigandi aðstoð 

og þjónusta, sem kemur í veg fyrir eða dregur úr félagslegri einangrun og einmanaleika.  

 

Einmanaleiki 

Margir fræðimenn hafa lagt sig fram við að skilgreina einmanaleika (loneliness) (Peplau og 

Perlman, 1982a). Skilgreina þeir hugtakið almennt út frá þremur þáttum. Í fyrsta lagi megi rekja 

einmanaleika til skorts á félagslegum tengslum. Í öðru lagi er einmanaleiki huglæg upplifun og 

hefur ekki sömu merkingu og hlutlæg félagsleg einangrun. Viðkomandi getur því átt í stöðugum 

félagslegum samskiptum en á sama tíma upplifað einmanaleika. Á sama hátt er ekki algilt að 

einstaklingur sem er í takmörkuðum félagslegum samskiptum upplifi einmanaleika. Í þriðja lagi 

er upplifunin á einmanaleika bæði óþægileg og átakanleg.  

 Fræðimaðurinn Robert Weiss var meðal þeirra fyrstu til að greina á milli tilfinningalegs 

og félagslegs einmanaleika árið 1973 (Gierveld og Van Tilburg, 2006). Tilfinningalegur 
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einmanaleiki (emotional loneliness) vísar til þess að viðkomandi upplifir skort á nánum eða 

tilfinningalegum tengslum og einkennist af sterkum tilfinningum um tómleika og eymd. Þessi 

tegund einmanaleika kemur meðal annars fram við makamissi eða skilnað. Félagslegur 

einmanaleiki (social loneliness) vísar hins vegar til skorts á samskiptum við félagsnetið, þar á 

meðal við vini, samstarfsfélaga og nágranna. 

Einmanaleika fylgja bæði lífeðlislegir og sálrænir þættir. Meðal lífeðlislegra þátta má 

nefna minni virkni kviðlægs rákabarkar (ventral striatum) við umbun (Cacioppo, Norris, 

Decety, Monteleone og Nusbaum, 2009), hærri blóðþrýsting, aukið viðnám æðakerfisins, skert 

svefngæði og styttri svefn (Cacioppo o.fl., 2002), hærri slagþrýsting (Hawkley, Thisted, Masi 

og Cacioppo, 2010), aukna tíðni kransæðasjúkdóma meðal kvenna (Thurston og Kubzansky, 

2009) og hnignun í hugrænni starfsemi (Holmen, Ericsson, Andersson og Winblad, 1992). 

Einnig virðist einmana fólk leita meira til lækna en þeir sem ekki eru einmana (Ellaway, Wood 

og Macintyre, 1999).  

Meðal sálrænna þátta sem tengdir hafa verið við einmanaleika má nefna félagskvíða 

(Anderson og Harvey, 1988), hækkað sjálfsmat á streitu, aukin þunglyndiseinkenni (Cacioppo, 

Hughes, Waite, Hawkley og Thisted, 2006), svartsýni og lágt sjálfsálit (Peplau og Perlman, 

1982a). Einmanaleiki tengist einnig neikvæðu mati á eigin samböndum og lægra mati á gæðum 

samskipta (Duck, Pond og Leatham, 1994). Loks stuðla einmana einstaklingar að einangrun 

sinni með slakri félagsfærni, sem gerir þeim erfitt fyrir með að mynda og/eða viðhalda 

samböndum (Peplau og Perlman, 1982b). 

Tengl hafa fundist á milli einmanaleika og sjálfsmats á heilsu (Fees, Martin og Poon, 

1999). Hins vegar er ekki ljóst hvert orsakasambandið er. Aukinn einmanaleiki hefur verið 

tengdur við neikvæðara mat á eigin heilsu og miðlar hann einnig áhrifum aukins aldurs og kvíða 

á heilsu. Á meðal fleiri þátta sem hafa tengsl við einmanaleika er aukin þreytutilfinning, 

bakverkir, höfuðverkur, og ógleði. Einnig hefur verið sýnt fram á fylgni einmanaleika við 

heyrnarskerðingu meðal aldraðra karla og heyrnarskertra sem ekki nota heyrnartæki (Pronk o.fl, 

2011). 

 

Kenningin um félagstilfinningalegt val 

Samkvæmt kenningunni um félagstilfinningalegt val (socio-emotional selectivity theory) fer 

fólk með aldrinum að sækjast meira eftir nánum og áreiðanlegum félagstengslum, en leggur 
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minna upp úr fjölda eða tíðni samskipta (Fredrickson og Carstensen, 1990). Að jafnaði má 

rekja það til minni þarfar fyrir félagsörvun og samskipti. Einmanaleiki er því ekki jafn 

algengur meðal eldri borgara og hjá þeim yngri, jafnvel þótt þeir verði varir við minnkandi 

félagsnet. Þetta val á félagstengslum gerir einstaklingum kleift að spara líkamsorku sína. 

Mikilvægi þess eykst með aldrinum og gegnir jafnframt hlutverki í stjórnun tilfinninga. Með 

því að draga úr félagstengslum hámarka eldri borgarar upplifanir sínar á jákvæðum 

tilfinningum og lágmarka upplifanir sínar á þeim neikvæðu. 

 

Hlédrægnikenningin 

Hlédrægnikenningin (disengagement theory) lítur á öldrun sem gagnkvæmt ferli á milli hins 

aldraða og félagslegs umhverfis hans (Turner og Helms, 1995). Hinn aldraði dregur sig í hlé og 

félagsleg samskipti hans minnka. Má þetta meðal annars rekja til þess að samfélagsleg ábyrgð 

minnkar og hefðbundnum hlutverkum einstaklingsins fækkar. Aðlögun eldri borgara að þessum 

breytingum birtist í hlédrægni þeirra. Hinn aldraði lítur oft jákvæðum augum á hlédrægni sína. 

Það er því talið eðlilegt ferli öldrunar að draga sig í hlé. 

Tilurð kenningarinnar má rekja til rannsóknar Cumming og Henry frá árinu 1961 á 

einstaklingum á aldrinum 50 til 90 ára (Turner og Helms, 1995). Tóku þeir eftir að yfirleitt 

mátti rekja hlédrægni til einstaklingsins sjálfs eða til félagslega umhverfisins. Þegar hlutverkum 

hins aldraða fækkar, til dæmis við makamissi eða starfslok, auðveldar það hlédrægni hans. 

Þegar hlédrægnin hefur náð hámarki myndast eins konar jafnvægi sem einkennist af því að 

sálræn fjarlægð eykst, sambönd breytast og félagsleg samskipti minnka. 

Endurprófun Havighurst, Neugarten og Tobin frá árinu 1968 á rannsókn Cumming og 

Henry sýndi hins vegar að jafnvel þótt að aukin hlédrægni frá almennum félagslegum 

hlutverkum fylgi auknum aldri, greindu sumir þeirra sem héldust virkir og skuldbundnir sínum 

hlutverkum, frá mikilli ánægju (Turner og Helms, 1995). Á heildina litið voru þeir sem voru 

virkastir einnig hamingjusamastir. Er þetta ein helsta gagnrýnin á hlédrægnikenninguna, sem 

lítur á hlédrægni sem eðli öldrunar. Margir fræðimenn líta svo á að þeir sem draga sig minnst í 

hlé séu hamingjusamari en þeir sem hafa kosið að draga sig meira í hlé. 
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Virknikenningin 

Virknikenningin (engagement theory) gengur út á að fólk sem komið er á eftirlaunaaldur þurfi 

og vilji vera virkt í samfélaginu (Turner og Helms, 1995). Einnig finnur það ný viðfangsefni og 

nýja vini í stað þeirra sem horfnir eru. Í samanburði við hlédrægnikenninguna, felst 

virknikenningin í því að eldra fólk hefur þörf fyrir og vilja til að vera virkt í samfélaginu og 

forðast það því huglæga fjarlægð frá samfélaginu. Þátttaka og aðlögunarhæfni hins aldraða 

stuðlar að hamingju og lífsánægju. 

 

Einmanaleiki eftir kyni og hjúskaparstöðu 

Pinquart og Sörensen (2001) gerðu allsherjargreiningu á hvaða þættir hafa áhrif á einmanaleika 

meðal eldri borgara. Niðurstöður þeirra studdu þá tilgátu að makamissir hafi meiri áhrif á konur 

en karla og að þær taki jafnframt oftar að sér að veita maka umönnun. Aukin áhætta er á 

einmanaleika hjá konum þegar þær veita maka umönnun eða eru á einhvern hátt hindraðar í að 

leggja rækt við tengsl við vandamenn. Niðurstöður allsherjargreiningarinnar leiddu einnig í ljós 

að konur upplifa meiri einmanaleika en karlar. Þessi kynjamunur er einungis til staðar í hópi 

giftra. Rannsókn Fry og Debats (2002) leiddi í ljós kynjamun í því hversu vel trú á eigin getu 

spáir fyrir um einmanaleika. Aukin trú á eigin getu á félagslegum, tilfinningalegum og 

samskiptalegum vettvangi spáir fyrir um minni einmanaleika meðal kvenna, á meðan aukin trú 

á eigin getu á tæknilegum, fjárhagslegum og líkamlegum vettvangi spáir fyrir um minni 

einmanaleika meðal karla. 

Konur eru yfirleitt virkari í samskiptum sínum við ættingja í samanburði við karla 

(Schuster, Kessler og Aseltine, 1990). Almennt snýr félagsmótun kvenna að viðhaldi 

félagstengsla (Pinquart og Sörensen, 2001). Því er mögulegt að raunverulegur skortur á 

tengslum geti leitt til aukins huglægs einmanaleika hjá þeim. Auk þess viðurkenna konur oftar 

upplifun sína á einmanaleika heldur en karlar, þar sem slík viðurkenning er almennt ekki álitin 

jafn alvarleg fyrir þær (Borys og Perlman, 1985). Einnig veita makamissir, þunglyndi, 

erfiðleikar með hreyfingar (mobility problems) og minnkuð hreyfigeta (mobility reduction) 

forspá um einmanaleika meðal kvenna (Dahlberg, Anderson, McKee og Lennartson, 2015). 

Hins vegar spá veik félagstengsl og minnkun félagstengsla fyrir um einmanaleika meðal karla. 

Rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum hjúskaparstöðu eldri borgara við upplifun á 

einmanaleika. Eftir því sem samskipti við fjölskyldu, vini og nágranna eru minni verður 
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upplifun einmanaleika meiri. Er þessi upplifun sterkari meðal ógiftra einstaklinga. Sömuleiðis 

hafa fundist tengsl aukinnar virkni (better functional status) við minni einmanaleika meðal 

fráskildra, ekkja/ekkla og þeirra sem aldrei hafa gifst (Pinquart, 2003).  

Makaleysi hefur tengsl við tilfinningalegan einmanaleika, en karlar í þeim hópi upplifa 

meiri tilfinningalegan einmanaleika í samanburði við konur (Dykstra og Fokkema, 2007). 

Sömuleiðis kemur fram kynjamunur á mati á mikilvægi maka (partner-centeredness), þar sem 

karlar telja mikilvægi maka meira en konur. Er þessi kynjamunur mestur á meðal fráskildra. 

Því mikilvægari sem makar eru taldir, því meiri verður upplifunin á tilfinningalegum 

einmanaleika. 

Mun á upplifun félagslegs einmanaleika meðal fráskildra má rekja til mismunar í 

umfangi stuðningsnets þeirra, ásamt því hversu langur tími hefur liðið frá skilnaði (Dykstra og 

Fokkema, 2007). Upplifun félagslegs einmanaleika eykst eftir því sem tíminn frá skilnaði er 

lengri. Það má mögulega rekja til þess að þeir sem hafa nýlega staðið í skilnaði hafa að meðaltali 

meira stuðningsnet. Því meira sem giftir leggja í mikilvægi maka, því minna upplifa þeir sig 

einmana. Mismunur á upplifun tilfinningalegs einmanaleika á meðal giftra má fyrst og fremst 

rekja til þess hversu alvarlegur ágreiningur er við maka og hvernig mikilvægi makans er metið. 

Mismunur á umfangi stuðningsnets hefur ekki áhrif. Ekkert bendir til þess að því meira sem 

maki er talinn mikilvægur, sé minni vinna lögð í sambönd við ættingja, vini og samstarfsmenn. 

 

Tengsl stuðnings og þjónustu við einmanaleika 

Greina má á milli formlegrar og óformlegrar þjónustu. Formleg þjónusta (formal care) byggir 

á félagslegri stefnu yfirvalda og þeim stofnunum og fagfólki sem hana veita (Blomberg, 2004; 

Defined term, e.d.). Óformleg þjónusta (informal care) er sú þjónusta sem félagsnetin veita. 

Niðurstöður rannsóknar Bondevik og Skogstad (1998) benda til tengsla á milli vægs 

tilfinningalegs einmanaleika og aðstoðar við athafnir daglegs lífs. Jafnframt kom fram  að 

félagslegur einmanaleiki hafi tengsl við aðstoð við salernisferðir og aðstoð við ferðir á milli 

staða. Eftir því sem samskiptin við fjölskyldu, vini eða nágranna aukast, dregur úr báðum 

tegundum einmanaleika. Stóran hluta af þeim einmanaleika sem eldri borgarar upplifa má rekja 

til slakra sambandsgæða við skyldmenni og kunningja í félagslegu stuðningsneti (Santini o.fl., 

2016). 
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Tengsl einmanaleika við stuðning frá fjölskyldu hafa verið könnuð (Gierveld og 

Dykstra, 2008). Algengara er að eldri kynslóðir styðji við þær yngri (Grundy, 2005). Eftir því 

sem fleiri kynslóðir veita stuðning verður upplifun einmanaleika minni (Gierveld og Dykstra, 

2008). Ekki er fullvíst að þeir einstaklingar sem eru sjálfstæðir eða sjálfbjarga í athöfnum 

daglegs lífs eigi auðveldara með að hafa frumkvæði að samskiptum við sína nánustu, þar sem 

þeir vilja ekki viðurkenna þörf sína fyrir aðstoð (Bondevik og Skogstad, 1998). Þar af leiðandi 

er hætta á að síður verði komið auga á þörf þeirra fyrir aðstoð.  

Almennt getur það reynst bæði erfitt og streituvaldandi fyrir einstaklinga að fá þjónustu 

í fyrsta sinn (Valkila, Litja, Aalto og Saari, 2010). Fyrir eldri borgara hefur það talsverða 

persónulega þýðingu og þeim kann að finnast að einhverju leyti niðurlægjandi að þiggja 

þjónustu. Neikvæð reynsla eldri borgara af þjónustu hefur mikil áhrif á notkun þeirra á 

þjónustunni í komandi framtíð. Eldri borgarar eru yfirleitt reiðubúnir að fjárfesta í þjónustu sem 

þeim líkar vel. Samvinna við veitendur þjónustu er stór liður í að auka aðdráttarafl þjónustunnar 

og leggja eldri borgarar áherslu á þá staðreynd. Í upphafi þjónustu þarf að beina athygli að því 

sambandi sem myndast á milli veitanda þjónustunnar og hins aldraða. Einnig er mikilvægt að 

tryggja gæði þeirrar þjónustu sem veitt er í fyrsta sinn, til þess að upplifun hins aldraða verði 

jákvæð og að hann muni vilja halda notkun þjónustunnar áfram. Hins vegar geta eldri borgarar 

haft þörf fyrir þjónustu í eitt og eitt skipti sem krefst ekki langtímaskuldbindingar. Loks benda 

Valkila o.fl. (2010) á að aðsókn yrði almennt meiri ef þjónustan væri einstaklingsmiðaðri og ef 

veitendur þjónustu upplýstu um aðra möguleika.  

Eldri borgarar eiga almennt til að gera lítið úr upplifun þeirra á sársauka og þörf fyrir 

aðstoð (Valkila o.fl, 2010). Því er mikilvægt að taka tillit til þess við skipulag og uppbyggingu 

þjónustu við eldri borgara. Valkila o.fl. (2010) benda á að mikilvægt er að horfa til þess að líkt 

og aðrir aldurshópar, hafi eldri borgarar sínar eigin einstaklingsbundnu þarfir og óskir. Þeir hafi 

jafnframt stöðug áhrif á sjálft öldrunarferlið og eigin viðhorf til þess. Þar af leiðandi er 

ómögulegt að skilgreina alla eldri borgara á sama hátt. Veitendur þjónustu þurfa því að hafa 

þetta í huga og forðast að skipuleggja þjónustu út frá tilteknum hópum eldri borgara og fyrir 

fram mótuðum hugmyndum um þarfir þeirra og óskir almennt.   
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Tengsl fjárhags og félagsþátttöku við einmanaleika 

Sýnt hefur verið fram á tengsl bágra fjárhagsaðstæðna við einmanaleika. Þeir sem hafa minnst 

á milli handanna eru í mestri áhættu á að upplifa einmanaleika (Bosma, Jansen, Schefman, 

Hajema og Feron, 2015; McMunn, Nazroo, Wahrendorf, Breeze og Zaninotti, 2009; 

Niedzwiedz o.fl., 2016). Hins vegar dregur aukin þátttaka í formlegum félagsstörfum úr þessum 

tengslum, en áhrifin eru meiri á karla en konur. Þetta bendir til þess að þátttaka í almennu 

félagslífi dragi úr upplifun á einmanaleika meðal þeirra sem hafa lítið á milli handanna, einkum 

meðal karla (Niedzwiedz o.fl., 2016). Þátttaka þeirra sem hafa minna á milli handanna er minni 

í formlegum félagsstörfum, samanborið við efnaðri einstaklinga. Má það mögulega rekja til 

þess að fjárskorturinn kemur í veg fyrir fulla þátttöku þeirra í samfélaginu. Peningaleysi getur 

þó leitt til upplifunar á einmanaleika og félagslegrar einangrunar meðal þeirra sem nú þegar eru 

útsettir fyrir einmanaleika af öðrum ástæðum, meðal annars vegna slæmrar heilsu og 

makamissis. 

Heilsufar, peningaskortur vegna mikils lyfja- og lækniskostnaðs og einmanaleiki geta 

aukið næmi eldri borgara fyrir kvíða, ásamt því að hafa talsverð áhrif á vellíðan þeirra (Ribeiro, 

Teixeira, Araujo, Afonso og Pachana, 2015). Einnig hafa tekjur óbein áhrif á lífsánægju í 

gegnum einmanaleika og skort á félagstengslum (social deprivation) (Rijken og Groenewegen, 

2008). Einmanaleiki og skortur á félagstengslum eykst eftir því sem tekjur þeirra sem glíma við 

langvinn veikindi minnka. 

 

Rannsóknarmarkmið og spurningar 

Hlutfallsleg fjölgun eldri borgara blasir við og lífslíkur hækka. Gæði félagstengsla skipta eldri 

borgara miklu máli og geta meðal annars komið í veg fyrir einmanaleika. Með auknum aldri 

má búast við að ákveðinn skortur geti orðið á þessum félagstengslum ef vinir og/eða 

fjölskyldumeðlimir falla frá, með hættu á auknum einmanaleika. Sérstaklega verður að gæta að 

þeim sem eru verst staddir í samfélaginu, meðal annars vegna fjárskorts, heilsufarsvanda og 

skorts á félagstengslum. Virk þátttaka í félagsstarfi virðist hafa áhrif á upplifun eldri borgara á 

einmanaleika en fjárhagur hefur þar áhrif á. Mikilvægt er að veita þeim eldri borgurum sem 

upplifa einmanaleika stuðning og þjónustu, meðal annars með skipulögðu hópastarfi og leita 

leiða til að hvetja ættingja og vini til að vera í tengslum við sína nánustu. Huga verður að þeim 
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kynjamun sem fram hefur komið í rannsóknum á einmanaleika, í þeim aðgerðum sem gripið er 

til.  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvaða þættir spá fyrir um einmanaleika meðal 

eldri borgara. Til þess var notast við ný gögn úr könnuninni „Hagir og líðan eldri borgara“, sem 

Félagsvísindastofnun framkvæmdi árið 2016 fyrir velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 

velferðarráðuneytið og Landssamband eldri borgara. Mæld voru ferns konar tengsl við 

einmanaleika; tengsl aðstoðar, hjúskaparstöðu, fjárhagsstöðu og þátttöku í félagslífi. 

Rannsóknarspurning 1: Hver eru tengsl einmanaleika eldri borgara við þá aðstoð, 

formlega eða óformlega, sem þeir fá á heimili, við daglegar athafnir og við ferðir? 

Rannsóknarspurning 2: Hver eru tengsl hjúskaparstöðu eldri borgara við einmanaleika? 

Rannsóknarspurning 3: Hver eru tengsl fjárhagsstöðu eldri borgara, það er heimilistekna 

þeirra, lækniskostnaðar, lyfjakostnaðar og fjárhagsáhyggna þeirra, við einmanaleika? 

Rannsóknarspurning 4: Hver eru tengsl þátttöku eldri borgara í félagslífi við 

einmanaleika?  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Notast var við ný gögn úr spurningakönnuninni „Hagir eldri borgara“ sem Félagsvísindastofnun 

framkvæmdi árið 2016 fyrir velferðarsvið Reykjavíkurborgar, velferðarráðuneytið og 

Landssamband eldri borgara. Þátttakendur í rannsókninni voru 1028 eldri borgarar á Íslandi á 

bilinu 67-97 ára. Upphaflega var tekið 1800 manna tilviljunarúrtak 67 ára og eldri úr Þjóðskrá. 

Af þeim svöruðu 1028 manns könnuninni, 491 karlar og 537 konur (57% svarhlutfall). 

Meðalaldur þátttakenda var 75,4 ár (Sf = 6,8; spönn = 67-97) Meðalaldur karla var 74,9 ár (Sf 

= 6,6; spönn = 67-96), en meðalaldur kvenna var 75,8 ár (Sf = 6,9; spönn = 67-97).  

 

Mælitæki 

Í spurningalistanum sem notaður var í könnuninni var meðal annars spurt um einmanaleika, 

heilsufar og félagslíf og voru þær spurningar notaðar í þessari rannsókn (sjá spurningar sem 

valdar voru í Viðauka I). Auk þess var beðið um bakgrunnsupplýsingar, þar á meðal aldur, kyn 

og hjúskaparstöðu. 

Einmanaleiki var metinn með spurningunni „Myndir þú segja að þú værir einmana oft, 

stundum, sjaldan eða aldrei“. Þátttakendur voru beðnir um að svara á fjögurra punkta kvarða, 

frá (1) „oft“ til (4) „aldrei“. Hátt gildi gefur til kynna minni einmanaleika.  

Aðstoð á heimili. Notast var við þrjá svarmöguleika við spurningunni „Hve oft þarfnast þú 

aðstoðar við ýmis verkefni í daglega lífinu“ til að mynda þátt. Fyrsti svarmöguleikinn er 

„Matreiðsla“. Annar svarmöguleikinn er „Þvottur“. Sá þriðji er „Þrif“. Þátttakendur voru 

beðnir um að svara hverjum svarmöguleika á fimm punkta kvarða, frá (1) „alltaf“ til (5) 

„aldrei“. Tekið var meðaltal af þessum þremur svarmöguleikum. Hátt gildi gefur til kynna 

minni aðstoð á heimili. Áreiðanleiki þáttarins var  = 0,77.  

Aðstoð við daglegar athafnir. Notast var við fjóra svarmöguleika við spurningunni „Hve oft 

þarfnast þú aðstoðar við ýmis verkefni í daglega lífinu“. Fyrsti svarmöguleikinn er „Að fara í 

bað eða sturtu“. Annar svarmöguleikinn er „Að fara á salerni“. Þriðji svarmöguleikinn er „Að 

fara í og úr rúmi“. Loks er sá fjórði „Að klæðast og/eða hátta sig“. Þátttakendur voru beðnir 

um að svara á fimm punkta kvarða, frá (1) „alltaf“ til (5) „aldrei“. Tekið var meðaltal af þessum 
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fjórum svarmöguleikum. Hátt gildi gefur til kynna minni aðstoð við daglegar athafnir. 

Áreiðanleiki þáttarins var  = 0,86.  

Aðstoð við ferðir. Notast var við fimm svarmöguleika við spurningunni „Hve oft þarfnast þú 

aðstoðar við ýmis verkefni í daglega lífinu“. Fyrsti svarmöguleikinn er „Aðstoð við að sinna 

póst- og bankaerindum“. Annar svarmöguleikinn er „Að hafa samband við opinbera aðila“. 

Þriðji svarmöguleikinn er „Að fara til læknis“. Fjórði svarmöguleikinn er „Aðstoð við 

gönguferðir eða aðra heilsurækt“. Sá fimmti er „Aðstoð við að sækja félagsstarf“. Þátttakendur 

voru beðnir um að svara á fimm punkta kvarða, frá (1) „alltaf“ til (5) „aldrei“. Tekið var 

meðaltal þessara fimm svarmöguleika. Hátt gildi gefur til kynna minni aðstoð við ferðir. 

Áreiðanleiki þáttarins var  = 0,89. 

Aðstoð frá fjölskyldu. Notast var við fimm svarmöguleika við spurningunni „Hver eða hverjir 

aðstoða þig“ til að mynda þátt. Fyrsti svarmöguleikinn er „Dóttir sem býr ekki á heimilinu“. 

Annar svarmöguleikinn er „Sonur sem býr ekki á heimilinu“. Þriðji svarmöguleikinn er 

„Tengdadóttir sem býr ekki á heimilinu“. Fjórði svarmöguleikinn er „Tengdasonur sem býr ekki 

á heimilinu“. Loks er fimmti svarmöguleikinn „Barnabarn sem býr ekki á heimilinu“.  Tekin 

var summa þessara fimm svarmöguleika. Mælingin á aðstoð frá fjölskyldu segir til um fjölda 

þeirra fjölskyldumeðlima sem aðstoða, en ekki hversu mikla aðstoð þeir veita. Áreiðanleiki 

þáttarins var  = 0,64.  

Hjúskaparstaða. Þátttakendur voru beðnir um að merkja við hjúskaparstöðu sína þar sem boðið 

var upp á eftirfarandi svarmöguleika: „Einhleypur (hef aldrei verið í hjónabandi)“; „Í sambúð“; 

„Í hjónabandi/staðfestri samvist“; „Fráskildin(n)/skilin(n) að borði og sæng“ og „Ekkill/ekkja“.  

Fjárhagur. Til að meta fjárhag þátttakenda var notast við fjórar spurningar. Fyrsta spurningin 

er „Hverjar eru ráðstöfunartekjur heimilisins á mánuði, það er að segja allar tekjur 

heimilisfólks eftir skatt“. Svörunum var raðað á fjögurra bila raðkvarða. Fyrsta bilið er „0 til 

250.000 kr.“. Annað bil er „250.001 til 500.000 kr.“. Þriðja bil er „500.001 til 750.000 kr.“. 

Loks er það fjórða „750.000 kr. og yfir“. Önnur spurningin er „Hver er lyfjakostnaður þinn í 

dæmigerðum mánuði“. Svörunum var raðað á fimm bila raðkvarða. Fyrsta bil er „0 til 4.999 

kr.“. Annað bil er „5.000 til 9.999 kr.“. Þriðja bil er „10.000 til 14.999 kr.“. Fjórða bil er „15.000 

til 19.999 kr.“. Loks er það fimmta „20.000 kr. og yfir“. Þriðja spurningin er „Hver er 

læknakostnaður þinn í dæmigerðum mánuði“. Svörunum var raðað á fimm bila raðkvarða. 
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Fyrsta bil er „0 til 2.499 kr.“. Annað bil er „2.500 til 4.999 kr.“. Þriðja bil er „5.000 til 7.499 

kr.“. Fjórða bil er „7.500 til 9.999 kr.“. Loks er það fimmta „10.000 kr. og yfir“. Fjórða 

spurningin er „Myndir þú segja að þú hafir oft, stundum, sjaldan eða aldrei fjárhagsáhyggjur“, 

með viðkomandi svarmöguleikum. 

Félagslíf. Til að meta félagslíf þátttakenda voru notaðar fimm spurningar í listanum sem 

þátttakendur svöruðu. Fyrsta spurningin er „Hittir þú annað fólk (en það sem býr á heimilinu) 

á hverjum degi”. Önnur spurningin er „Ert þú félagsmaður í Félagi eldri borgara”. Þriðja 

spurningin er „Tekur þú þátt í félagsstarfi eldri borgara á vegum sveitarfélagsins“. Fjórða 

spurningin er „Tekur þú þátt í einhverju félagsstarfi öðru en félagsstarfi eldri borgara“. Fyrstu 

fjórar spurningarnar tóku tvö gildi: já og nei. Fimmta spurningin er „Hversu ánægð/ur eða 

óánægð/ur ert þú með það félagsstarf sem boðið er upp á í því sveitarfélagi þar sem þú býrð“. 

Þátttakendur voru beðnir um að svara henni á fimm punkta kvarða, frá (1) „mjög ánægð/ur“ til 

(5) „mjög óánægð/ur“. 

 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er könnun með þversniði. Frumbreyturnar voru 16; aldur, kyn, aðstoð frá 

fjölskyldu, aðstoð á heimili, aðstoð við daglegar athafnir, aðstoð við ferðir, hjúskaparstaða, 

heimilistekjur, lyfjakostnaður, lækniskostnaður, fjárhagsáhyggjur, að hitta annað fólk, aðild í 

félagi eldri borgara, þátttaka í félagsstarfi eldri borgara á vegum sveitarfélagsins, þátttaka í öðru 

en félagsstarfi eldri borgara og ánægja með félagsstarf. Fylgibreytan var mælingin á 

einmanaleika.  

 

Framkvæmd 

Sótt var um leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar til velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. 

Gagnasöfnun könnunarinnar stóð yfir í nóvember og desember 2016. Gögnin voru tilbúin til 

úrvinnslu í janúar 2017. Þátttakendur svöruðu annað hvort í gegnum síma eða netið. 

Þátttakendur voru meðal annars spurðir um almennt heilbrigði, viðhorf til heilbrigðisþjónustu, 

aðstoð sem þau nýta sér og félagslega virkni. Unnið var úr ópersónugreinanlegum svörum við 

spurningalista og svörin kóðuð.  
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Tölfræðileg úrvinnsla 

Unnið var úr gögnunum í tölfræðiforritinu SPSS. Myndaðir voru þættir úr nokkrum spurningum 

um tengd atriði með einfaldri samlagningu. Áreiðanleikastuðullinn Chronbach‘s alpha var 

notaður til að meta innri stöðugleika hvers þáttar fyrir sig. Miðað var við að áreiðanleikinn 

þyrfti að vera 0,60 eða hærri til að geta myndað þátt. Loks voru þættirnir, ásamt einstökum 

spurningum, settir inn í einhliða dreifigreiningu (one way ANOVA) og Tukey HSD eftirá próf 

notað ef dreifigreiningin gaf marktæka niðurstöðu. Fylgni (Pearson) var reiknuð fyrir aldur og 

samsettar breytur. Marghliða samdreifigreining (ANCOVA) var síðan notuð til að prófa hvaða 

breytur hafa sjálfstæð tengsl við einmanaleika. Marghliða samdreifigreining er sambland af 

marghliða aðhvarfsgreiningu (multiple regression) sem notuð er fyrir línulegar frumbreytur og 

dreifigreiningu (ANOVA), sem notuð er fyrir frumbreytur á flokkakvarða. Með henni er hægt 

að sjá tengsl hverrar frumbreytu fyrir sig við fylgibreytuna, þegar leiðrétt er fyrir hinum 

frumbreytunum í samdreifigreiningunni.  
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Niðurstöður 

Aðstoð 

Í Töflu 1 má sjá lýsandi tölfræði fyrir einmanaleika og þær frumbreytur sem ekki eru á tvíkosta 

eða nafnkvarða. Meðaltal einmanaleika hjá körlum, 3,48 (Sf = 0,82; n = 489) er sambærilegt 

við meðaltal kvenna, 3,39 (Sf = 0,91; n = 535). Ekki er marktækur munur á milli kynja á 

einmanaleika, F(1,1022) = 2,76; p = 0,097. Eins og sést í Töflu 2 eru tengsl á milli þess hve 

mikla aðstoð fólk fær á heimili og við ferðir og þess hversu einmana það er. Er sú fylgni mjög 

lág.  

 

Tafla 1. Lýsandi tölfræði fyrir mælingar sem notaðar eru í rannsókninni.  

 M Sf n 

Einmanaleiki 3,44 0,87 1024 

Aldur     75,4 6,8 1028 

Aðstoð frá fjölskyldu 0,74 1,09 421 

Aðstoð á heimili 3,45 1,00 1024 

Aðstoð við daglegar 

athafnir 

3,90 0,48 1024 

Aðstoð við ferðir 3,69 0,79 1024 

 

 

Tafla 2. Fylgni og marktekt einmanaleika við aldur og samsetta þætti. 

 r p n 

Aldur -0,001 0,984 1024 

Aðstoð frá fjölskyldu -0,054 0,273 418 

Aðstoð á heimili 0,12 <0,001 1020 

Aðstoð við daglegar athafnir 0,04 0,212 1020 

Aðstoð við ferðir 0,13 <0,001 1020 

 

 

Hjúskaparstaða 

Eins og sést í Töflu 3 hér að neðan er meðaltal einmanaleika lægst meðal þeirra sem eru 

fráskildir/skildir að borði og sæng. Það gefur til kynna að þeir greini frá mestum einmanaleika. 
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Meðaltal einmanaleika er hæst meðal þeirra sem eru í hjónabandi/staðfestri samvist, sem gefur 

til kynna að þeir greini minnst frá einmanaleika. Marktækur munur er á einmanaleika eftir 

hjúskaparstöðu, F(4, 1012) = 23,2; p < 0,001. Samkvæmt eftirá prófi (Tukey HSD) eru 

fráskildir/skildir að borði og sæng marktækt meira einmana en ekklar/ekkjur, þeir sem eru í 

sambúð og í hjónabandi/staðfestri samvist (Tafla 4). Þeir sem eru í hjónabandi/staðfestri 

samvist eru einnig marktækt minna einmana en ekklar/ekkjur og einhleypir. 

 

Tafla 3. Meðaltal og staðalfrávik einmanaleika eftir hjúskaparstöðu. 

 M Sf n 

Í hjónabandi/staðfestri samvist 3,63 0,71 596 

Í sambúð 3,43 0,79 49 

Einhleyp(ur) – hef aldrei verið 

í hjónabandi 

3,25 1,00 51 

Ekkill/ekkja 3,19 0,95 237 

Fráskilin(n)/skilin(n) að borði 

og sæng 

2,87 1,18 84 

 

 

Tafla 4. Tukey HSD samanburður fyrir hjúskaparstöðu. Mismunur meðaltala sýndur (röð-

dálkur). 

 Í sambúð Einhleyp(ur) – hef aldrei 

verið í hjónabandi 

Ekkill/ekkja Fráskilin(n)

/skilin(n) að 

borði og 

sæng 

Í hjónabandi/ 

staðfestri 

samvist 

0,20 0,37* 0,44*** 0,76*** 

Í sambúð  0,17 0,23 0,56* 

Einhleyp(ur) 

– hef aldrei 

verið í 

hjónabandi 

  0,06 0,39 

Ekkill/ekkja    0,33* 

* p < ,05; *** p < 0,001 
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Fjárhagur 

Marktækur munur er á einmanaleika á milli flokka í heimilistekjum, F(3, 676) = 14,5, p < 0,001. 

Einmanaleiki er minnstur hjá hæsta tekjuhópnum (M = 3,72; Sf = 0,52; n = 32). Hins vegar er 

mest um einmanaleika hjá lægsta tekjuhópnum (M = 3,10; Sf = 1,06; n = 238). Samkvæmt eftirá 

prófi (Tukey HSD) er lægsti tekjuhópurinn marktækt meira einmana en allir hinir hóparnir, en 

ekki er marktækur munur á hinum tekjuhópunum þremur (Tafla 5). 

Marktækur munur er á einmanaleika eftir því hve hár lækniskostnaður fólks er, F(4, 

595) = 2,86; p = 0,023. Þeir sem borga minnst í lækniskostnað greina frá minnsta 

einmanaleikanum (M = 3,47; Sf = 0,84; n = 422). Hins vegar er mestur einmanaleiki á meðal 

þeirra sem borga mestan lækniskostnað (M = 3,11; Sf = 1,06; n = 36). Samkvæmt eftirá prófi 

(Tukey HSD) fannst þó enginn marktækur munur á hópunum.  

Einnig er marktækur munur á einmanaleika eftir því hve hár lyfjakostnaður fólks er, 

F(4, 657) = 5,49; p < 0,001. Einmanaleiki er minnstur hjá þeim sem borga minnst í lyfjakostnað 

(M = 3,50; Sf = 0,82; n = 426). Hins vegar greina þeir sem borga mest í lyfjakostnað frá mesta 

einmanaleikanum (M = 2,82; Sf = 1,22; n = 22). Samkvæmt eftirá prófi (Tukey HSD) er einungis 

marktækur munur á þeim hópum sem borga minnst og mest í lyfjakostnað (Tafla 6). 

Loks er marktækur munur á einmanaleika eftir því hversu miklar eða litlar 

fjárhagsáhyggjur fólk hefur, F(3, 1005) = 26,8; p < 0,001. Þeir sem segjast aldrei hafa 

fjárhagsáhyggjur greina frá minnstum einmanaleika (M = 3,61; Sf = 0,78; n = 464). Hins vegar 

er einmanaleikinn mestur hjá þeim sem segjast oft hafa fjárhagsáhyggjur (M = 2,93; Sf = 1,12; 

n = 115). Samkvæmt eftirá prófi (Tukey HSD) er marktækur munur á öllum hópunum, fyrir utan 

þá tvo sem hafa sjaldan eða aldrei fjárhagsáhyggjur (Tafla 7).  

 

Tafla 5. Tukey HSD samanburður fyrir heimilistekjur. Mismunur meðaltala sýndur (röð-

dálkur). 

 250.001-500.000 500.001-750.000 750.000 =< 

<= 250.000 -0,39*** -0,57*** -0,62* 

250.001-500.000  -0,18 -0,23 

500.001-750.000   -0,05 

* p < ,05; *** p < 0,001 
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Tafla 6. Tukey HSD samanburður fyrir lyfjakostnað. Mismunur meðaltala sýndur (röð-dálkur).  

 5.000-9.999 10.000-14.999 15.000-19.999 20.000 =< 

< 5.000 0,19 0,30 0,44 0,68* 

5.000-9.999  0,11 0,26 0,49 

10.000-14.999   0,14 0,38 

15.000-19.999    0,23 

* p < ,05; *** p < 0,001   

 

 

Tafla 7. Tukey HSD samanburður fyrir fjárhagsáhyggjur. Mismunur meðaltala sýndur (röð-

dálkur).  

 Stundum Sjaldan Aldrei 

Oft -0,27* -0,62*** -0,68*** 

Stundum  -0,34*** -0,40*** 

Sjaldan   -0,06 

* p < ,05; *** p < 0,001 

 

Félagslíf  

Þeir sem ekki segjast hitta annað fólk (en það sem býr á heimilinu) á hverjum degi (M = 3,22; 

Sf = 0,99; n = 296) upplifa meiri einmanaleika samanborið við þá sem segjast hitta annað fólk 

(M = 3,53; Sf = 0,80; n = 723). Er munurinn á þessum tveimur hópum marktækur, F(1, 1017) 

= 27,5; p < 0,001. Þeir sem taka þátt í einhverju félagsstarfi öðru en félagsstarfi eldri borgara 

greina frá minni einmanaleika (M = 3,56; Sf = 0,75; n = 475) í samanburði við þá sem taka ekki 

þátt í öðru félagsstarfi (M = 3,34; Sf = 0,95; n = 538). Einnig er marktækur munur á 

einmanaleika á þessum tveimur hópum, F(1, 1011) = 16,2; p < 0,001. 

Ekki er marktækur munur á einmanaleika eftir því hvort þátttakendur eru í félagi eldri 

borgara eða ekki, F(1, 1020) = 0,074; p = 0,785. Meðaltal einmanaleika meðal félagsmanna er 

3,44 (Sf = 0,84; n = 647) en meðaltal hinna er 3,43 (Sf = 0,91; n = 375). Einnig er ekki marktækur 

munur að því hvort þátttakendur taki þátt í félagsstarfi eldri borgara eða ekki, F(1, 1018) = 
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0,688; p = 0,407. Meðaltal þeirra sem taka þátt er 3,40 (Sf = 0,857; n = 285) og meðaltal hinna 

er 3,45 (Sf = 0,88; n = 735). Þá er heldur ekki marktækur munur á einmanaleika eftir því hversu 

ánægðir þátttakendur eru með félagsstarfið, F(4, 526) = 2,08; p = 0,082. Einmanaleikinn er að 

meðaltali mestur hjá þeim eldri borgurum sem eru frekar óánægðir með félagsstarfið (M = 3,06; 

Sf = 1,16; n = 18), en minnstur hjá þeim sem eru mjög ánægðir með félagsstarfið (M = 3,52; Sf 

= 0,82; n = 189).  

 

Marghliða greining 

Allar breytur sem höfðu marktæk áhrif í ofangreindum greiningum voru prófaðar saman í einni 

marghliða samdreifigreiningu (ANCOVA) til að prófa hvaða breytur reynast hafa sjálfstæð 

tengsl við einmanaleika, það er tengsl óháð öllum hinum breytunum í greiningunni (tafla 8). 

Þær breytur sem reynast hafa sjálfstæð tengsl eru fjárhagsáhyggjur, hjúskaparstaða og annað 

félagsstarf. Einnig er samvirkni á milli hjúskaparstöðu og annars félagsstarfs. Aðrar 

samvirkniprófanir eru ekki marktækar. Eins og sést í töflu 9 þá er munurinn á einmanaleika 

eftir því hvort að stundað er annað félagsstarf, mestur hjá þeim sem eru einhleypir og 

fráskildir/skildir að borði og sæng. 
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Tafla 8. Marghliða samdreifigreining (ANCOVA) fyrir einmanaleika.  

 df F p 

Aldur 1 1,92 0,166 

Aðstoð á heimili 1 0,136 0,713 

Aðtoð við ferðir 1 0,036 0,849 

Heimilistekjur 1 0,629 0,428 

Lækniskostnaður 1 0,016 0,901 

Lyfjakostnaður 1 1,97 0,161 

Fjárhagsáhyggjur 1 26,2 <0,001 

Hjúskaparstaða 4 6,17 <0,001 

Að hitta annað fólk 1 2,60 0,108 

Annað félagsstarf 1 14,9 <0,001 

Hjúskaparstaða * 

Að hitta annað fólk 

4 0,175 0,951 

Hjúskaðarstaða * 

Annað félagsstarf 

4 5,01 0,001 

Að hitta annað fólk 

* Annað félagsstarf 

1 0,852 0,357 

Hjúskaparstaða * 

Að hitta annað fólk 

* Annað félagsstarf 

4 0,818 0,514 

Villa (e) 381   

 

 

Tafla 9. Einmanaleiki eftir hjúskaparstöðu og félagsstarfi öðru en félagsstarfi eldri borgara.  

Hjúskaparstaða 
Þátttaka í öðru 

félagsstarfi 
M Sf n 

Einhleyp(ur) – hef aldrei 

verið í hjónabandi 

Já 3,50 1,07 8 

Nei 2,42 1,17 12 

Í sambúð Já 3,30 0,82 10 

Nei 3,25 1,04 8 

Í hjónabandi/ staðfestri 

samvist 

Já 3,59 0,75 141 

Nei 3,54 0,79 116 

Fráskilin(n)/skilin(n) að 

borði og sæng 

Já 3,40 0,74 15 

Nei 2,45 1,28 20 

Ekkill/ekkja Já 3,11 0,87 35 

Nei 3,04 0,98 45 
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Svör við rannsóknarspurningum 

Svar við rannsóknarspurningu 1, um tengsl einmanaleika eldri borgara við þá aðstoð sem þeir 

fá á heimili, við daglegar athafnir, við ferðir og frá fjölskyldu, er að eftir því sem eldri borgarar 

þurfa meiri aðstoð á heimili og við ferðir, því meiri einmanaleika upplifa þeir. Þó er munurinn 

mjög lítill. Ekki fundust marktæk tengsl á milli aðstoðar frá fjölskyldu og einmanaleika. Einnig 

sýnir marghliða samdreifigreiningin að sú aðstoð sem eldri borgarar fá á heimili, við daglegar 

athafnir, við ferðir og frá fjölskyldu hefur engin sjálfstæð tengsl við einmanaleika.  

Svar við rannsóknarspurningu 2, um tengsl hjúskaparstöðu eldri borgara við 

einmanaleika, er að fráskildir/skildir að borði og sæng upplifa mestan einmanaleika. Hins vegar 

upplifa þeir sem eru í hjónabandi/staðfestri samvist minnstan einmanaleika.  

Svar við rannsóknarspurningu 3, um tengsl fjárhagsstöðu eldri borgara, það er 

heimilistekjur þeirra, lækniskostnaður, lyfjakostnaður og fjárhagsáhyggjur þeirra, við 

einmanaleika, er að þeir sem eru fjárhagslega best settir, það er hafa hæstu heimilistekjurnar, 

minnsta læknis- og lyfjakostnaðinn og minnstu fjárhagsáhyggjurnar, upplifa minnsta 

einmanaleikannn. Þá greina þeir sem eru fjárhagslega verst settir, það er hafa lægstu 

heimilistekjurnar, mesta læknis- og lyfjakostnaðinn og mestu fjárhagsáhyggjurnar, frá mestum 

einmanaleika. Hins vegar eru það einungis fjárhagsáhyggjur sem sýna marktæk sjálfstæð tengsl 

við einmanaleika í marghliða dreifigreiningu. 

Svar við rannsóknarspurningu 4, um tengsl þátttöku eldri borgara í félagsstarfi við 

einmanaleika, er að þeir sem hitta annað fólk en það sem býr á heimilinu á hverjum degi, ásamt 

þeim sem taka þátt í einhverju félagsstarfi öðru en félagsstarfi eldri borgara, upplifa minnsta 

einmanaleikann. Þessi tengsl eru sjálfstæð, en eru þó mismunandi eftir hjúskaparstöðu. 
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Umræða 

Niðurstöður þessarrar rannsóknar sýna fram á tengsl einmanaleika meðal eldri borgara við 

aðstoð sem þeir fá, hjúskaparstöðu, fjárhag og félagslíf. Þó eru þessi tengsl mismikil.  

Í þessari rannsókn voru settar fram fjórar rannsóknarspurningar. Rannsóknarspurning 1 

fólst í að kanna tengsl einmanaleika eldri borgara við þá aðstoð sem þeir fá á heimili, við 

daglegar athafnir og við ferðir. Rannsóknir hafa sýnt fram á að eldri borgarar upplifa minni 

einmanaleika eftir því sem fleiri fjölskyldumeðlimir veita stuðning (Gierveld og Dykstra, 

2008). Enn fremur er ekki auðvelt fyrir eldri borgara að þiggja þjónustu og getur það jafnvel 

reynst þeim niðurlægjandi, þar sem dregið er úr sjálfstæði þeirra. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda til að einmanaleiki eldri borgara aukist eftir því sem þeir þurfa meiri aðstoð 

á heimili og við ferðir. Niðurstöðurnar styðja hins vegar ekki að aðstoð frá fjölskyldu dragi úr 

einmanaleika. Það má hugsanlega rekja til þess hve lágt hlutfall þátttakenda fá þessa aðstoð. 

Það að aðstoð frá fjölskyldu tengist ekki einmanaleika mætti einnig mögulega skýra með því 

að hér er ekki tekið tillit til þess hve margar kynslóðir veita aðstoð, þar sem sýnt hefur verið 

fram á að einmanaleiki minnar eftir því sem fleiri kynslóðir veita stuðning (Gierveld og 

Dykstra, 2008).  

Niðurstöður þessarrar rannsóknar, að aðstoð við daglegar athafnir hafi ekki tengsl við 

einmanaleika, eru í nokkru samræmi við rannsókn Bondevik og Skogstad (1998). Fara þessi 

tengsl einnig eftir um hvora tegund einmanaleika ræðir. Þar sem ekki var gerður greinarmunur 

á tilfinningalegum og félagslegum einmanaleika í þessari rannsókn er erfitt að draga ályktanir 

með tilliti til þess. Loks þar sem engin af þessum fjórum tegundum aðstoðar hefur sjálfstæð 

tengsl við einmanaleika, er mögulegt að tengsl hverrar tegundar aðstoðar fyrir sig skýrist af 

öðrum þáttum eins og fjárhagsáhyggjum og félagsþátttöku.  

Rannsóknarspurning 2 fólst í að kanna tengsl hjúskaparstöðu við einmanaleika. Fyrri 

rannsóknir hafa sýnt að eftir því sem að dregur úr samskiptum við fjölskyldu, vini og nágranna 

eykst einmanaleikinn. Eru þessi tengsl sterkari meðal ógiftra einstaklinga heldur en þeirra sem 

eru giftir og því ættu ógiftir að upplifa meiri einmanaleika.  

Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl makaleysis (það er þeir sem eru einhleypir, 

fráskildir og ekkjur/ekkjar) við tilfinningalegan einmanaleika. Fráskildir hafa minnstu tengslin 

við tilfinningalegan einmanaleika. Ógiftir einstaklingar upplifa meiri einmanaleika eftir því sem 

dregur úr samskiptum þeirra við fjölskyldu, vini og nágranna í samanburði við gifta. Þeir sem 
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eru í sambúð og giftir ættu því að upplifa minnstan einmanaleika. Kom í ljós að fráskildir/skildir 

að borði og sæng upplifa mestan einmanaleika, á meðan þeir sem eru í hjónabandi/staðfestri 

samvist upplifa minnstan einmanaleika.  

 Rannsóknarspurning 3 fólst í að kanna tengsl fjárhagsstöðu eldri borgara við 

einmanaleika. Samkvæmt fyrri rannsóknum upplifa þeir verst settu mestan einmanaleika 

(Bosma o.fl., 2015; McMunn o.fl, 2009; Niedzwiedz o.fl., 2016). Fjárskortur leiðir sennilega 

til þess að þátttaka þeirra í félagsstörfum er minni, sem getur verið ein ástæðan fyrir 

einmanaleikanum. Einnig gefur rannsókn Ribeiro o.fl. (2015) vísbendingu um að þeir sem hafa 

lítið á milli handanna sökum lyfja- og lækniskostnaðs eru í hættu á upplifun einmanaleika. 

Niðurstöður mínar benda til þess að eftir því sem fjárhagurinn er verri, því meiri verður 

einmanaleikinn. Þeir sem hafa minnst á milli handanna (það er lægstar heimilistekjur og mestan 

læknis- og lyfjakostnað) upplifa því mestan einmanaleika. Þeir sem hafa mest á milli handanna 

(það er hæstar heimilistekjur og minnstan læknis- og lyfjakostnað) upplifa minnstan 

einmanaleika.  

Einnig upplifa þeir sem hafa minnstu fjárhagsáhyggjurnar, minnstan einmanaleika og 

þeir sem hafa mestu fjárhagsáhyggjurnar upplifa mestan einmanaleika. Niðurstöðurnar benda 

einnig til þess að þegar eldri borgarar eru farnir að hafa að minnsta kosti stundum 

fjárhagsáhyggjur eiga þeir í hættu á að upplifa einmanaleika. Hugsanlega má rekja það til 

tengsla einmanaleika við fjárhag. Það er því mögulegt að fjárhagsáhyggjur sé besti 

skýringarþátturinn fyrir fjárhagsbreyturnar, sem skýrir hvers vegna þær hafa ekki sjálfstæð 

tengsl við einmanaleika. Loks hafa fjárhagsáhyggjur sjálfstæð tengsl við einmanaleika. Hins 

vegar hafa hinar fjárhagsbreyturnar ekki sjálfstæð tengsl við einmanaleika. 

 Rannsóknarspurning 4 fólst í að kanna tengsl þátttöku eldri borgara í félagslífi við 

einmanaleika. Sýnt hefur verið fram á að með aukinni þátttöku í almennu félagslífi dregur úr 

tengslum bágra fjárhagsaðstæðna við einmanaleika (Niedzwiedz o.fl., 2016). Því er lægsti 

tekjuhópurinn (þeir sem hafa minnst á milli handanna) í mestri áhættu á upplifun einmanaleika. 

Þeir sem hafa lægstu tekjurnar upplifa því mesta einmanaleikann, sem rekja mætti til skorts á 

félagsþátttöku. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að þeir sem hitta annað fólk en 

það sem býr á heimilinu á hverjum degi og þeir sem taka þátt í einhverju félagsstarfi öðru en 

félagsstarfi eldri borgara, upplifa minni einmanaleika en þeir sem ekki gera slíkt. Hins vegar 

upplifa þeir sem taka þátt í félagi eldri borgara eða í félagsstarfi eldri borgara, ekki marktækt 
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minni einmanaleika en þeir sem gera ekki slíkt. Sömuleiðis upplifa þeir sem eru óánægðir með 

félagsstarfið ekki marktækt meiri einmanaleika en þeir sem eru ánægðir með það.  

Það er því eldri borgurum mikilvægt að vera í tengslum við annað fólk og að vera í 

félagsstarfi. Hins vegar virðist skipta máli hvort um er að ræða óformlegt eða formlegt 

félagsstarf. Þó hefur einungis verið sýnt fram á að þátttaka þeirra, sem hafa minnst á milli 

handanna, er minni í formlegum félagsstörfum í samanburði við auðugri einstaklinga 

(Niedzwiedz o.fl., 2016). Áhugavert væri að gera rannsóknir á tengslum þátttöku í óformlegu 

félagsstarfi við einmanaleika. Ekki er fullvíst að þeir sem eru félagsmenn í félagi eldri borgara, 

eða þeir sem taka þátt í félagsstarfi eldri borgara, upplifi minni einmanaleika í samanburði við 

þá sem gera það ekki. Sömuleiðis er ekki víst að þeir sem eru ánægðir með það félagsstarf sem 

sveitarfélögin bjóða upp á upplifi minni einmanaleika en þeir sem eru óánægðir með það.  

Í rannsókninni var ekki spurt út í það hvers vegna þeir þátttakendur sem ekki taka þátt í 

félagsstarfi, gera það ekki. Einnig voru tengslin á milli þess að taka ekki þátt í félagsstarfi og 

fjárhagsstöðu ekki könnuð, þar sem markmið þessarar rannsóknar var einungis að kanna tengsl 

einmanaleika við viðeigandi þætti. Þar sem félagskvíði og slök félagsfærni hafa verið tengd við 

einmanaleika, gæti það skýrt hvers vegna þeir sem ekki hitta annað fólk á hverjum degi og þeir 

sem ekki taka þátt í einhverju félagsstarfi öðru en félagsstarfi eldri borgara, upplifi meiri 

einmanaleika en þeir sem gera slíkt. Má það mögulega skýra þannig að félagskvíðinn og slaka 

félagsfærnin miðli tengslum einmanaleika bæði við það að hitta annað fólk og að taka þátt í 

öðru félagsstarfi. Hins vegar er ekki hægt að notast við gögnin í þessari rannsókn til að skoða 

það nánar. Þetta er því aðeins hugsanleg skýring.  

Hægt er að líta á niðurstöður þessarar rannsóknar með tilliti til kenninganna þriggja sem 

nefndar voru í inngangi. Út frá kenningunni um félagstilfinningalegt val, sem greinir frá því að 

eldri borgarar sæki meira í nánari og áreiðanlegri félagstengsl, mætti rökstyðja að þeir sem eru 

í tengslum við sama félagsnetið á hverjum degi og hafa valið sér eigin félagstengsl upplifi minni 

einmanaleika. Eldri borgarar ættu því að sækjast meira í það félagsstarf þar sem þeir eru í 

stöðugum samskiptum við sama fólkið, sem þeir velja sjálfir. Það sem kemur á óvart í 

rannsókninni út frá þessari kenningu er því að ekki skuli hafa verið marktækur munur á 

einmanaleika á milli þeirra sem eru félagsmenn í félagi eldri borgara og taka þátt í félagsstarfi 

eldri borgara. Mögulegt er að þeir sem eru félagsmenn í félagi eldri borgara eða taka þátt í 

félagsstarfi eldri borgara, hafa ekki nógu sterk tengsl við aðra félagsmenn, sem kann að stafa af 

því að þeir eru aðeins hluti af stærri hóp sem getur verið bæði sundurleitur og breytilegur. 
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Hlédrægnikenningin lítur svo á að eðlilegt sé að hinn aldraði dragi sig í hlé þegar 

hlutverkum hans fækkar og ábyrgð hans minnkar og það sé val hins aldraða. Niðurstöður 

rannsóknarinnar styðja þá gagnrýni sem hlédrægnikenningin hefur fengið, þar sem í ljós kom 

að þeir sem taka þátt í félagsstarfi öðru en félagstarfi eldri borgara, upplifa minni einmanaleika 

en þeir sem ekki gera slíkt. 

Samkvæmt virknikenningunni hefur fólk þörf fyrir tengsl við aðra. Þær niðurstöður 

rannsóknarinnar að það að hitta annað fólk á hverjum degi dragi úr einmanaleika, koma því 

ekki á óvart. Kenningin tekur hins vegar ekki á því hvers eðlis tengslin eru. Það væri því 

áhugavert að kanna nánar hvaða starf annað en félagsstarf eldri borgara eða hvers konar virkni, 

stuðlar að því að draga úr einmanaleika. 

Rannsókn Adams, Sanders og Auth (2004) styður við þá tilgátu kenningarinnar um 

félagstilfinningalegt val, að traust sambönd við vini bæti vellíðan og geta þau því veitt vörn 

gegn einmanaleika. Félagsnet eldri borgara virðist jafnframt veita mikilvæga vörn. Það bendir 

til þess að skortur á tækifærum til að hitta nána vini og fjölskyldumeðlimi sé áhættuþáttur 

einmanaleika meðal eldri borgara, óháð því hversu valvísir þeir eru í tilfinningatengslum sínum. 

Einnig benda niðurstöðurnar til þess að með óbeinum hætti gætu inngrip til að hindra 

einmanaleika hjálpað til við að koma í veg fyrir geðraskanir eins og þunglyndi. Sem dæmi má 

nefna sálfélagsleg inngrip, eins og að senda áminningu til tiltekinna fjölskyldumeðlima og vina, 

til að hvetja þau til að hringja og/eða koma í heimsókn. Einnig væri mögulegt að koma með 

inngrip í anda Eden hugmyndafræðinnar. Markmið hennar er að bæta vellíðan eldri borgara og 

umönnunaraðila þeirra, með breytingum á því samfélagi sem þeir búa í (Eden Alternative, 

2016). Áhersla er lögð á að útiloka einmanaleika, hjálparleysi og leiða með því að skapa eldri 

borgurum aðstæður þar sem þeir geta haft bæði val og hlutverk í lífinu. Slík inngrip falla því 

vel að hugmyndafræði bæði hlédrægnikenningarinnar og virknikenningarinnar. 

Farsæl öldrun (successful aging) felur í sér samspil á milli líkamlegs, vitsmunalegs, 

sálfræðilegs og félagslegs heilbrigðis (Rowe og Kahn, 1997). Rannsóknir á farsællri öldrun geta 

dýpkað skilning okkar á þeirri getu og styrkleikum sem eldri borgarar búa yfir (Phelan,  

Anderson, LaCroix og Larson, 2004).  

Ýmis inngrip, til dæmis þjálfun í félagsfærni eins og samskiptameðferð (interpersonal 

therapy) og hugræn atferlismeðferð (cognitive behavioral therapy) getur hjálpað einmana fólki 

að hafa frumkvæði að og viðhalda félagstengslum (Blazer, 2002). Meðal árangursríkra leiða til 

að draga úr einmanaleika eldra fólks er iðja sem stuðlar að auknu félagslífi (Pitkala, Routasalo, 
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Kautiainen, Sintonen og Tilvis, 2011), örvun vináttu (Stevens og Van Tilburg, 2000) og aukinn 

félagslegur stuðningur (Winningham og Pike, 2007).  

Ýmsir þættir í rannsókninni hefðu mátt fara betur. Má þar helst nefna að notast var við 

hrágögn og því ekki búið að hreinsa gögnin. Við yfirferð á gögnunum þurfti því í sumum 

tilfellum að draga ályktanir um gildi, til dæmis um fjárhag, sem gæti hafa getað hamlað túlkun 

niðurstaðna. Einnig má nefna ýmis konar svarskekkjur sem geta átt sér stað í 

sjálfsmatsrannsóknum, eins og samsinnishneigð (acquiescence bias) og félagsleg svarhneigð 

(social desirability response bias). Þá gátu þeir sem svöruðu í gegnum netið ekki fengið nánari 

upplýsingar ef þeir áttu í erfiðleikum með að skilja einstaka spurningar. 

Spurningakönnunin tók á mörgum atriðum og hefði verið áhugavert að skoða tengsl á 

milli fleiri þátta eins og á milli heilsufars, fjárhags og viðhorfs, sem gætu verið mikilvægir fyrir 

vellíðan eldri borgara. Í þessari rannsókn var ekki hægt að gera greinarmun á tilfinningalegum 

og félagslegum einmanaleika, en gæti það skipt máli um hvora tegund er að ræða þegar tengsl 

eru skoðuð við þá þætti sem rannsakaðir voru.  Einnig er ekki vitað hversu langur tími hefur 

liðið frá skilnaði eða makamissi hjá viðkomandi þátttakendum. Loks hefði verið áhugavert að 

skoða nánar einmanaleika út frá kyni og aldri. 

Ljóst er að hlutfall eldri borgara af heildarmannfjölda er að hækka og meðalævi lengist. 

Því fylgir að huga þarf sérstaklega af þörfum þess hóps eldri borgara sem eru í hættu á upplifun 

einmanaleika sökum fjárskorts, skorts á tengslaneti, virkni og aðstoðar frá nánustu og 

heilsubrests. Einmanaleiki er ekki hlutlaust fyrirbæri (Santini o.fl., 2016). Skilgreina þarf 

hugtakið með tilliti til virkra mannlegra samskipta. Áhrifamikil innprip til að draga úr 

einmanaleika ættu því að beinast að því að viðhalda eða jafnvel bæta gæði náinna tengsla sem 

hinn aldraði á við aðra nú þegar og veita tilfinningalegan stuðning. Slík inngrip yrðu þar með í 

samræmi við kenninguna um félagstilfinningalegt val. 
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Viðauki I 

 

Q32 Hverjar eru ráðstöfunartekjur heimilisins á mánuði, það er að segja allar tekjur 

heimilisfólks eftir skatt? 

 ____________________ 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

 

Q38 Myndir þú segja að þú værir einmana oft, stundum, sjaldan eða aldrei? 

 Oft 

 Stundum 

 Sjaldan 

 Aldrei 

 Vil ekki svara 

 

Q39 Hittir þú annað fólk (en það sem býr á heimilinu) á hverjum degi? 

 Já 

 Nei 

 Vil ekki svara 

 

Q43 Tekur þú þátt í einhverju félagsstarfi öðru en félagsstarfi eldri borgara? 

 Já 

 Nei 

 Vil ekki svara 

 

Q51 Hver er lækna- og lyfjakostnaður þinn í dæmigerðum mánuði? Vinsamlegast sláið inn 

læknakostnað í efsta reitinn og lyfjakostnað í reitinn í miðjunni í þúsundum króna. Neðsti 

reiturinn sýnir summu talnanna tveggja. Skráðu 999 í reitinn/reitina ef þú vilt ekki svara. Skráðu 

888 í reitinn/reitina ef þú veist ekki hver lækna- og/eða lyfjakostnaður þinn er.Athugaðu að 

'Total' reiturinn sýnir ranga tölu ef skrifað er 888 eða 999 í annanhvorn reitinn. 

______ Læknakostnaður í dæmigerðum mánuði 

______ Lyfjakostnaður í dæmigerðum mánuði 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q58 
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 Já Nei Vil ekki svara 

Ert þú félagsmaður í 

Félagi eldri borgara? 
      

Tekur þú þátt í 

félagsstarfi eldri 

borgara á vegum 

sveitarfélagsins? 

      

 

Q59 Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með það félagsstarf sem boðið er upp á í því 

sveitarfélagi þar sem þú býrð? 

 Mjög ánægð/ur 

 Frekar ánægð/ur 

 Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur 

 Frekar óánægð/ur 

 Mjög óánægð/ur 

 Á ekki við, hef ekki kynnt mér það 

 Á ekki við, er ekki í boði 

 Vil ekki svara 
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Q60 Hve oft þarfnast þú aðstoðar við ýmis verkefni í daglega lífinu? 

 Alltaf Oft Stundum Sjaldan Aldrei Veit 
ekki 

Vil ekki 
svara 

Innkaup               

Matreiðslu               

Þrif á heimili               

Þvotta               

Að fara í bað 

eða sturtu 
              

Að fara á 

salerni 
              

Að fara í og úr 

rúmi 
              

Að klæðast og 

eða hátta þig 
              

Að sinna póst- 

og bankaerindum 
              

Að hafa 

samband við 

opinbera aðila 

(t.d. að hringja í  

félagsþjónustuna, 

fylgja eftir 

umsóknum á  

hjúkrunarheimili 

og þess háttar 

erindi) 

              

Að fara til 

læknis 
              

Aðstoð við 

gönguferðir eða 

aðra heilsurækt 
              

Aðstoð við að 

sækja félagsstarf 
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Q61 Hver eða hverjir aðstoða þig? 

 Heimaþjónusta á vegum sveitarfélags 

 Heimahjúkrun 

 Maki/ sambýlismaður/ sambýliskona 

 Annar aðili sem býr á heimilinu 

 Dóttir sem býr ekki á heimilinu 

 Sonur sem býr ekki á heimilinu 

 Tengdadóttir sem býr ekki á heimilinu 

 Tengdasonur sem býr ekki á heimilinu 

 Barnabarn sem býr ekki á heimilinu 

 Aðkeypt aðstoð 

 Nágranni eða annar góður vinur 

 Annar aðili ____________________ 

 Á ekki við/ hef ekki þurft neina aðstoð 

 Veit ekki 

 Vil ekki svara 

 

hjusk_stada Hver er hjúskaparstaða þín? 

 Einhleyp(ur) - hef aldrei verið í hjónabandi 

 Í sambúð 

 Í hjónabandi/staðfestri samvist 

 Fráskilin(n)/skilin(n) að borði og sæng 

 Ekkill/ekkja 

 Vil ekki svara 
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