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Útdráttur 

Íslenska þjóðin eldist hratt svo nauðsynlegt er að huga að velferð eldra fólksins okkar. 

Rannsókn þessi er gerð með það fyrir augum að athuga hvort einmanaleiki hrjái eldri 

borgara þessa lands. Val þessa verkefnis var ekki erfitt þar sem áhugi rannsakanda er 

gríðarlega mikill á velferð eldri borgara. Notast var við fyrirliggjandi gögn sem aflað var 

með íslenskri útgáfu OASR sjálfsmatslista sem er ætlað að afla gagna um stöðu, lífsgæði 

og þátttöku eldra fólks. Gagnanna í rannsóknina var aflað haustið 2017 og stóð 

gagnaöflun yfir á meðan unnið var að þessari rannsókn. Unnið var á megindlegan hátt úr 

niðurstöðum 191 sjálfsmatsspurningalista. Með notkun sjálfsmatsspurningalista er verið 

að nálgast eldra fólk á annan hátt en gert er þegar aðstandendur eða heilbrigðisstarfsfólk 

svara spurningalistum um hinn aldraða. 

Þeim rannsóknarspurningum sem rannsókninni var ætlað að svara voru eftirfarandi: 

• Hver er tíðni einmanaleika hjá einstaklingum 60 ára og eldri og hver er tíðni 

hans út frá kyni, hjúskap og aldri? 

• Eru tengsl á milli einmanaleika og kvíða/þunglyndis? 

Einnig var lagt upp með tvær tilgátur: 

• Einmanaleiki eldra fólks er um 10%, hækkandi með hækkandi aldri og meiri 

einmanaleiki hjá þeim sem misst hafa maka sinn. 

• Tengsl eru á milli einmanaleika og kvíða/þunglyndis 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að mjög lítið sé um einmanaleika meðal 

svarenda, einungis 4,2% segjast oft finna fyrir einmanaleika en 19,9% stundum. Ekki er 

marktæk fylgni á milli einmanaleika og kvíða/þunglyndis (P>0,05), en þó eru vísbendingar 

um að með minni einmanaleika minnki líkurnar á kvíða og þunglyndi. Þessar niðurstöður 

vekja áhuga og tilefni til nánari skoðunar. 

 

Lykilorð: aldraðir, einmanaleiki, sjálfsmatslistar, OASR, þunglyndi  
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Abstract 

The Icelandic nation is aging fast and it is imperative that we consider the welfare of our 

elderly. This study aims to deduce if loneliness affects Iceland’s elderly population. 

Choosing this topic of study proved easy as the undertaker’s interest in the welfare of 

elderly citizens is immense. This study used existing data, gathered through an Icelandic 

publication of an OASR self-assessment questionnaire, intended to gather data about the 

status, quality of life and general participation of the elderly. The data was gathered in 

the fall of 2017 and data collection happened while the study was being undertaken. The 

data was analyzed quantitatively from 191 self-assessment questionnaires. Self-

assessment questionnaires approach the elderly in a different way than when caretakers 

or family are asked to answer questions on the elder's behalf. 

The questions this study set out to answer are the following: 

● How common is loneliness among people over 60 years of age and how 

does gender, exact age and marital status affect that? 

● Is there a connection between loneliness and anxiety and depression 

among the elderly? 

The study also set out to prove the following theories: 

● Loneliness among the elderly is about 10%, it increases with age and is 

more prevalent among those who have lost their spouses. 

● There is a connection between loneliness and anxiety and depression 

 

The results of the study suggest there is very little loneliness among the participants; 

only 4,2% said they feel lonely often but 19,9% said sometimes. There does not seem to 

be a significant connection between loneliness and anxiety and depression (P>0,05) 

though the results seem to suggest that with less loneliness anxiety and depression 

decreases. These results require further study. 

 

Keywords: elderly, loneliness, self-assessment questionnaires, OASR, depression 
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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 ECTS-eininga lokaverkefni í meistaranámi í félagsráðgjöf til 

starfsréttinda við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands og var verkið unnið haustið 2017. 

Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum Halldóri S. Guðmundsyni, dósent í 

félagsráðgjöf fyrir mjög gott samstarf og óendanlega hvatningu. Einnig vil ég þakka 

Sólrúnu Sigvaldadóttur fyrir aðstoð við tölfræðilega úrvinnslu, Þórarni Torfasyni og 

Aðalheiði Jóhannsdóttur fyrir yfirlestur, Sunnefu Þórarinsdóttur fyrir aðstoð við enska 

þýðingu og samnemendum fyrir hvatningu. Að lokum vil ég svo þakka sambýlismanni 

mínum, nánustu vinum og ættingjum fyrir þolinmæði, umburðalyndi, hvatningu og 

ótakmarkaða trú á mér í þessari vinnu. 
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1 Inngangur 

Einmanaleiki spyr hvorki um aldur né stöðu en tíðni hans mælist hærri hjá eldra fólki en 

yngra. Hann getur birst þeim sem ótti, sorg og kvíði yfir því að missa sjálfstæði sitt. Einnig 

getur hann haft þær afleiðingar að hinum aldraða hætti til að hugsa neikvætt frekar en 

að leggja áherslu á jákvæðar væntingar. Langvarandi einmannaleiki getur ógnað andlegri 

vellíðan og aukið líkurnar á sjálfsvígum meðal aldraðra (Aylaz, Aktürk, Erci, Öztürk og 

Aslan, 2012). Einmannaleiki aldraðra hefur ekki verið mikið í almennri umræðu hér á landi 

og fáar íslenskar rannsóknir verið gerðar á þessu málefni. Sér í lagi heildarrannsóknir á 

stöðu, lífsgæðum og þátttöku eldra fólks. Átaksverkefni hafa verið í gangi víða í Evrópu til 

að mynda á Bretlandi, í Danmörku og Hollandi. Í þessum verkefnum er markmiðið að finna 

þá einstaklinga sem hafa hvað mesta þörf fyrir félagsskap. 

Ástæða fyrir vali mínu á þessu rannsóknarefni er mikil ástríða fyrir velferð aldraðra 

enda hef ég unnið sem sjúkraliði við umönnun aldraðra á dvalar- og hjúkrunarheimilum 

til fjölda ára. Ég hef alltaf verið mikið innan um eldra fólk, til að mynda dvaldi ég mikið í 

æsku hjá systkinum langafa míns sem voru orðin ansi öldruð. Einnig fór ég oft í heimsókn 

á sjúkrahúsið í heimabæ mínum, sem er allt í senn sjúkrahús, dvalar- og hjúkrunarheimili. 

Móðir mín vann þar, ég fór oft til hennar í vinnuna og svo lékum við krakkarnir okkur þar 

í garðinum og að sjálfsögðu hittum við sumt af gamla fólkinu þar. Kveikjan að þessu 

verkefni er þessi áhugi minn á öldruðum og hvernig mér hefur fundist halla á velferð 

þeirra síðustu árin. Mér hefur fundist samfélagið okkar vera að breytast mikið og hratt í 

þá átt að almennt megi fólk ekki vera að því að staldra við og hitta hvert annað og þá sér 

í lagi að viðhalda samskiptum milli kynslóða. 

Rannsókn þessi er byggð á 1. hluta fyrirliggjandi gagna sem safnað var í stærri 

rannsókn sem unnin er af Halldóri S. Guðmundsyni dósent í félagsráðgjöf í alþjóðlegu 

samstarfi en stýrt af bandarískum fræðimönnum, þar sem til skoðunar er staða og lífsgæði 

eldra fólks hérlendis. Þessi gögn ná til aldursins 60 ára og eldri en ekki 67 ára og eldri, eins 

og viðmiðið er í íslenskum lögum um aldraða. 

Sjónum verður beint að einmanaleika eldra fólks og tengslum hans við kyn, hjúskap 

og aldur. Einnig verða skoðuð tengsl einmannaleika við þunglyndi. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitað er svara við, eru tvær: 
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• Hver er tíðni einmanaleika hjá einstaklingum 60 ára og eldri og hver er tíðni 

hans út frá kyni, hjúskap og aldri? 

• Eru tengsl á milli einmanaleika og kvíða/þunglyndis? 

Tilgáturnar sem settar eru fram eru einnig tvær: 

• Einmanaleiki eldra fólks er um 10 %, er meiri með hækkandi aldri og meiri 

einmanaleiki hjá þeim sem misst hafa maka sinn. 

• Tengsl eru á milli einmanaleika og kvíða/þunglyndis. 

1.1 Markmið rannsóknar 

Þar sem eldri borgarar eru stækkandi hópur er mikilvægt að rannsaka líðan þeirra, athuga 

hvort gera megi betur í forvörnum og almennri þjónustu við þennan hóp og bæta lífsgæði 

þeirra. 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á líðan eldra fólks á Íslandi, athuga hvort 

einmanaleiki sé útbreiddur og hvernig tengslum hans við kyn, aldur og hjúskaparstöðu er 

háttað. Með því að varpa ljósi á aðstæður einstaklinga sem upplifa einmanaleika, er hægt 

að grípa til ráðstafanna og bregðast við ef um einmannaleika og vanlíðan er að ræða. 

Þar sem ég hef starfað mikið með eldra fólki er það einlæg von mín að þessi rannsókn geti 

orðið til þess að beina sjónum að einmanaleika og líðan eldra fólks. Með von um að 

rannsóknin geti orðið innlegg í greiningu á tíðni, einkennum og samspili þátta sem 

einkenna einmanaleika. 

Kostnaður samfélagsins af einmanaleika er mikill og vanlíðanin, kvíðinn og óttinn sem 

einmanaleikanum getur fylgt geta verið meðvirkandi ástæða þess að velferðarþjónustan 

þarf að aðstoða eldra fólk. Einnig getur einmanaleikinn verið hluti þess að eldra fólk fer 

inn í dýr stofnanaúrræði, jafnvel án þess að þörf sé á (Nicholl, 2014). 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin er í fimm köflum og byrjar á kynningu ritgerðarefnis og ástæður fyrir vali á 

umfjöllunarefni. Því næst er efnið sett í fræðilegt samhengi og að lokum kynntar 

niðurstöður og þær bornar saman við fyrri rannsóknir. 
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2 Fræðilegur bakrunnur 

Í þessum kafla verður sagt frá hlutfallslegri fjölgun aldraðra í samfélaginu. Hugtök sem 

fram koma í ritgerðinni skilgreind. Farið yfir megináherslur í stefnumálum sem varða eldri 

borgara og helstu stefnumiðum sem unnið er eftir hérlendis. Einnig verður farið yfir helstu 

kenningar sem tengjast öldrun og fyrri rannsóknir skoðaðar. 

2.1 Fólksfjölgun 

Vegna framfara í verndandi heilbrigðisþjónustu hefur líftími lengst, meðalaldur hækkað 

og miklar lýðfræðilegar breytingar sjást í heiminum (Aylaz o.fl., 2012). Samkvæmt skýrslu 

allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna frá 2011 hefur meðalaldur jarðarbúa hækkað úr 46 

árum frá árinu 1950 upp í 68 ár árið 2010. Gert er ráð fyrir að árið 2050 verði fjöldi þeirra 

sem eru 60 ára og eldri orðin hærri en fjöldi allra barna í heiminum (Sameinuðu þjóðirnar, 

2011). Vegna þess hve hlutfall eldra fólks fer ört hækkandi er mikilvægt að hlúa vel að 

þessum stækkandi hópi og hafa í huga hvaða úrræðum best sé að beita til að létta þeim 

lífið síðustu æviárin. 

Íslenska þjóðin er að eldast og almennt er talið að hraðinn í þjóðfélaginu sé að aukast, 

einstaklingar virðast hafa minni og minni tíma hver fyrir annan. Þetta er þróun sem virðist 

eiga sér stað hérlendis og einnig víða annars staðar. 

 

Mynd 1 Mannfjöldaspár á Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d.a) 
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Mannfjöldaspá Hagstofunnar gerir ráð fyrir að öldruðum fjölgi jafnt og þétt næstu 

fjörutíu og sjö árin, úr 39.617 árið 2016 í 103.661 árið 2064 og er þetta hækkun uppá tæp 

162%. Fjöldi barna var 79.555 árið 2016 og gert ráð fyrir 87.924 árið 2064 sem er aðeins 

tæp 11% aukning. Einnig myndi fjölgun vinnandi fólks (18-67 ára) ekki vera nema tæp 18% 

(Hagstofa Íslands, e.d.a). 

2.2 Skilgreining hugtaka 

Í þessum kafla verður fjallað um nokkur hugtök og þau skilgreind nánar. Sérstaklega 

verður fjallað um hugtökin kvíði og þunglyndi þar sem úrvinnsla gagna rannsóknarinnar 

tekur mið af þeim. En skilgreining á einmanaleika verður í sér kafla. 

Aldraður einstaklingur er samkvæmt íslenskum lögum 67 ára eða eldri (Lög um 

málefni aldraðra 125/1999). Þó er í þessari rannsókn unnið með gögn um 60 ára og eldri. 

Einmanaleiki er yfirþyrmandi upplifun á skorti á mannlegum samskiptum. Þetta getur 

orsakast af minni félagslegum samskiptum eða minnkun á einhverjum ákveðnum 

samskiptum. Þannig getur einstaklingur upplifað einmanaleika án þess þó að vera einn 

(Ásta Thoroddsen, 2002; Perlman og Peplau, 1982). En nánar verður fjallað um 

einmanaleika í sér kafla. 

Kvíði (e. anxiety) sem birtist endrum og sinnum getur verið eðlileg viðbrögð við 

hættum í umhverfinu, einskonar varnarbúnaður. Hann getur hjálpað einstaklingnum að 

vera meira vakandi fyrir umhverfinu og þeim ógnum sem þar gætu birst. Kvíði getur aftur 

á móti orðið alvarlegur þegar hann er farin að hafa áhrif á daglegt líf og einstaklingurinn 

finnur fyrir áhyggjum og hræðslu eða jafnvel stöðugum ótta (Halldór Kolbeinsson, 1996). 

Einkenni þeirra sem þjást af kvíða geta verið eirðarleysi, svefnleysi, verkstol, angist, 

hræðsla, pirringur, streita, óöryggi, hjálparleysi, kviðverkir, aukinn spenna, breytingar á 

matarlist og fleira (Ásta Thoroddsen, 2002). 

Kvíði tengdur yfirvofandi andláti (e. death anxiety) getur komið fram hjá deyjandi 

einstaklingum. Einstaklingurinn getur upplifað miklar áhyggjur tengdar eigin dauða, til 

dæmis áhyggjur af aðstandendum. Vanmáttur gagnvart dauðanum gerir vart við sig. Ótti 

við að missa líkamlega eða andlega hæfni á banalegunni og ótti við dauðaferlið. Áhyggjur 

af því að valda eftirlifendum sorg og skilja þá eftir eina. Einnig geta komið fram neikvæðar 
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hugsanir um dauðann og það að deyja. Áhyggjur af því hvað taki við eftir dauðann og 

hvort andlátið dragist á langinn eða verði ótímabært (Ásta Thoroddsen, 2002). 

Samkvæmt skilgreiningarkerfi DSM V á þunglyndi þurfa að minnsta kosti fimm af 

eftirfarandi einkennum að koma fram, á tveggja vikna tímabili: minnkuð orka, breytingar 

á svefni, breyting á matarlyst og þyngd, breyting á virkni, aukin sektartilfinning, erfiðleikar 

með ákvarðanatöku og endurteknar hugsanir um dauðann. Þessi einkenni þurfa að hafa 

varað í að minnsta kosti tvær vikur til að skilgreining þunglyndis eigi við (Sadock og 

Sadock, 2007). Félagsleg einangrun, makamissir og líkamleg veikindi eru oftast talin valdur 

að þunglyndi hjá eldra fólki. Þunglyndi er oftar ómeðhöndlað hjá eldra fólki og er einna 

helst talið að það sé greint sem eðlilegar breytingar sökum aldurs, þegar svo er í raun ekki 

(Hillier og Barrow, 2014). 

2.3 Lagarammar 

Ýmiss lög snúa að réttindum og þjónustu við aldraða og verður sagt frá þeim í þessum 

kafla, má þar nefna lög um málefni aldraðra og lög um félagsþjónustu sveitarfélaga. Einnig 

verður farið yfir réttindi aldraðra. 

2.3.1 Lög um málefni aldraðra 

Heildarlög um málefni aldraða voru sett árið 1983 og var áhersla lögð á heilsufars- og 

félagslega þætti aldraðra. Lögin voru endurskoðuð árið 1989, þar sem þau þóttu of 

heilbrigðismiðuð en ekki næg áhersla lögð á félagslega þætti og tóku ný lög gildi árið 1990. 

Í þessum lögum var verkaskipting á milli ríkis og sveitarfélaga gerð mun skýrari en í eldri 

lögunum. En vegna smæðar sumra sveitafélaga áttu þau erfitt með að uppfylla þá 

þjónustu sem þeim var ætlað. Þau voru því hvött til að vera með samvinnu sín á milli. Til 

að styrkja stöðu aldraðra í samfélaginu var bætt við ákvæði um að virða skuli 

sjálfsákvörðunarrétt þeirra og einnig að virða möguleika þeirra til ráðstöfunar á eigin 

eignum og lífeyri. Árið 1999 tóku gildi núverandi lög um málefni aldraðra þar sem 

aðaláherslan er á að aldraðir skulu njóta jafnréttis á við aðra í samfélaginu og 

sjálfsákvörðunarréttur þeirra í hávegum hafður (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2012), enda 

er það markmið laganna. Einnig kemur fram í markmiðum laganna að aldraðir skulu geta 

búið við eðlilegt heimilislíf eins lengi og hægt er en vera jafnframt tryggð nauðsynleg 

stofnanaþjónusta þegar þörf er á. Aldraðir skulu eiga völ á heilbrigðis- og félagsþjónustu 
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þegar hennar er þörf og á því þjónustustigi sem eðlilegt er miðað við ástand hins aldraða 

(Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). Sett voru lög um framkvæmdasjóð aldraðra nr. 

49/1981 og átti sá sjóður að standa straum af byggingu dvalar- og hjúkrunarheimila fyrir 

aldraða. Með þessum sjóði opnuðust einnig leiðir til að fjölga valkostum í þjónustu sem 

gerði öldruðum kleift að búa lengur á eigin heimili (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2012). 

2.3.2 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 

Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, ber sveitarfélögum að 

tryggja öllum íbúum fjárhagslegt og félagslegt öryggi. Sérstaklega er fjallað um aldraða í 

10. kafla laganna. Þar kemur fram að stuðla skuli að því að aldraðir geti búið sem lengst 

við eðlilegt heimilislíf og fái þjónustu sem þeir þurfa á að halda hverju sinni. Svo sem 

heimaþjónustu, félagsráðgjöf og heimsendan mat, einnig skuli vera í boði félags- og 

tómstundastarf við hæfi (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). 

Sveitarfélögum ber að skipa fimm manna þjónustuhóp sem samanstendur af lækni, 

hjúkrunarfræðingi, félagsráðgjafa, fulltrúa frá sveitarstjórn með þekkingu á málefnum 

aldraðra og fulltrúa frá samtökum eldri borgara á svæðinu. Þjónustuhópurinn skal leitast 

við að tryggja að aldraðir fái þá þjónustu sem þeir þarfnast, koma með tillögur þess efnis 

til sveitastjórnar og fylgjast með heilsufari og félagslegri velferð aldraðra (Lög um málefni 

aldraðra nr. 125/1999). 

2.3.3 Réttindi aldraðra  

Í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna sem samþykkt var árið 1948 á 

allsherjarþingi samtakanna, er sérstaklega minnst á aldur þegar talað er um rétt til 

öryggis. Aftur á móti er ekki minnst beinum orðum á aldur í alþjóðasamningi Sameinuðu 

þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Samningur þessi tók gildi 1976 en hafði 

verið undirritaður hérlendis 1968. Félags- og húsnæðismálaráðherra metur það svo í 

skýrslu frá 2015 að aldur geti fallið undir orðalagið „annarra aðstæðna“, þegar talað er 

um réttindi allra einstaklinga án nokkurs konar mismununar (Alþingi, 2015). 

Á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 1991 var samþykkt ályktun um stefnumið 

samtakanna í málefnum aldraðra. Stefnumiðunum var skipt upp í fimm þætti: Sjálfstæði, 

sem miðar meðal annars að því að sá aldraðir geti búið sem lengst heima við öryggi og við 

þann aðbúnað sem þörf er fyrir hverju sinni; virkni, miðar að því að sá aldraði sé virkur 

þjóðfélagsþegn sem tekur þátt í stefnumótun og framkvæmd í þeim málefnum sem hann 
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snertir og miðlar til yngri kynslóða; umönnun, aldraðir eigi kost á félagslegri aðstoð, 

þjónustu á heilsugæslu og félags- og lögfræðiráðgjöf. Aldraðir eigi þess kost að komast á 

umönnunarstofnun þar sem mannúð og öryggi er tryggt. Á umönnunarstofnun séu 

mannréttindi virt og virðing sé borin fyrir þeim ákvörðunum sem aldraðir taka um líf sitt; 

lífsfyllingu, aldraðir geti nýtt sína hæfileika og verið virkir þátttakendur í því félagsstarfi 

sem býðst í þjóðfélaginu; og reisn, aldraðir haldi reisn sinni og öryggi. Þurfi ekki að búa 

við ótta, hvorki andlega né líkamlega misnotkun og njóti á allan hátt sanngirni án tillits til 

efnahags, kyns eða annarra þátta (Alþingi, 2015). Skýrsla um hagi og viðhorf aldraðra var 

lögð fram og samþykkt á Alþingi árið 2017 (Alþingi, e.d.). 

2.4 Kenningaleg nálgun 

Í gegnum tíðina hafa ýmsar kenningar verið settar fram sem segja til um þau áhrif sem 

það hefur á einstakling að verða aldraður. Má þar nefna hlédrægnikenningu, 

hlutverkakenningu, athafnakenningu, öldrunarinnsæiskenningu, samfellukenningu, og 

þroskakenningu Eriksons. Hverri og einni kenningu er ætlað að varpa ljósi á almenna 

stöðu í öldrun, þeim hlutverkabreytingum sem felast í því að eldast og þeim 

þroskaverkefnum sem einstaklingar á þessu lífsskeiði þurfa að takast á við. 

2.4.1 Hlédrægnikenningin (e. disengagement theory) 

Í öldrunarfræðum var hlédrægnikenningin meðal fyrstu kenninga sem var sett fram. 

Elaine Cumming og William E. Henry settu fram kenninguna um farsæla öldrun um 1961. 

Hún byggist á því að sá aldraði dragi sig sjálfviljugur í hlé og láti ábyrgðina í hendur þeirra 

sem yngri eru (Cumming, 1963; Steinunn K. Jónsdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

2009). Þegar hlédrægnikenningin var sett fram var notast við fimm ára rannsókn sem gerð 

var í Bandaríkjunum. Einstaklingarnir sem þátt tóku í rannsókninni voru á aldrinum 50-90 

ára, við góða heilsu og höfðu nægt fé til framfærslu. Niðurstöðurnar sýndu að það væri 

hinum aldraða eðlilegt að draga sig í hlé félagslega frá þeim sem hann hafði umgengist 

(Cumming, 1963). Að hann dragi smám saman úr þátttöku í samfélaginu og samfélagið 

dregur úr kröfum til einstaklingsins. Bæði færist sá aldraði fjær samfélaginu og samfélagið 

frá þeim aldraða. Gagnkvæmt fyrirkomulag myndast sem allir hafi hag af. Ró færist yfir líf 

hins aldraða og skyldur gagnvart sínum nánustu minnka. Hvorki líkamlegt né andlegt 

ástand skiptir máli í þessu samhengi samkvæmt kenningunni. Með þessu er talið að fráfall 

þess aldraða hafi minni áhrif á samfélagið (Berk, 2014). Einnig eru þessar breytingar til 
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þess fallnar að hjálpa hinum aldraða að aðlagast breytingunum sem það felur í sér að 

eldast (Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2007). 

Í sumum samfélögum öðlast hinn aldraði ný hlutverk þegar ákveðnum tímamótum er 

náð og hættir því að vinna um leið og kostur gefst. Enda má gera ráð fyrir því að ef 

félagslegur stuðningur er góður því auðveldara reynist hinum aldraða að draga sig í hlé 

(Berk, 2014). Ekki eru þó allir sem upplifa það eins að eldast og efi stingur sér niður, við 

endurmat fá einstaklingar þá tilfinningu að þeir hafi ekki staðið sig nógu vel sem leiðir til 

depurðar (Cumming, 1963). Hlédrægnikenningin hefur verið heldur á undanhaldi því ekki 

eru allir sáttir við þá skýringu að sá aldraði dragi sig í hlé sjálfviljugur. Oft og tíðum er það 

vegna krafna samfélagsins sem hinn aldraði dregur sig í hlé. Þetta getur haft veruleg 

neikvæð áhrif á sjálfsöryggi hins aldraða og félagsleg tengsl hans, enda eru aldraðir ólíkir 

eins og þeir eru margir, ólíkt því sem þessi kenning heldur fram (Berk, 2014). Olga Ásrún 

Stefánsdóttir (2015) gerði rannsókn árið 2015 þar sem hún spurði tíu hjón um reynslu sína 

af starfslokum. Þar kemur fram að með því að hafa ekki um það að velja að minnka við sig 

vinnu heldur þurfa að hætta snögglega að vinna, verður til neikvæð upplifun hjá 

einstaklingnum. Við þessar aðstæður tekur lengri tíma fyrir einstakling að aðlagast 

starfslokunum. 

2.4.2 Hlutverkakenningin (e. role theory) 

Á lífsleiðinni breytast hlutverk okkar og má þar nefna að kona sem eignast barn verður 

móðir, móðir hennar verður amma og þannig mætti lengi telja. Þegar einstaklingur hættir 

að vinna sökum aldurs þá verður hann ellilífeyrisþegi í stað þeirrar stöðu sem hann áður 

gegndi. Þessar breytingar hafa mismikil áhrif á einstaklinga, sumir finna mikið fyrir því að 

eldast og missa fyrra hlutverk sitt og jafnvel heilsu (Hillier og Barrow, 2014), á meðan aðrir 

finna fyrir ákveðnu frelsi (Moen, Dempster-McClain og Williams, 1992; Olga Ásrún 

Stefánsdóttir, 2015). Breytingar eins og að selja heimili sitt og flytja á stofnun eða missa 

ökuréttindin geta valdið angist hjá hinum aldraða. Til að auka lífsánægjuna er mikilvægt 

fyrir þann aldraða að finna að hann hafi sjálfur stjórn á lífi sínu (Hillier og Barrow, 2014). 

Hlutverkakenningin lýsir því hversu mikilvægt er fyrir þann aldraða að tapa ekki 

hlutverki sínu heldur halda til að mynda áfram í því félagsstarfi sem hann hefur tekið þátt 

í. Mætti þar nefna kórastarf, sjálfboðaliðastarf og fleira í þeim dúr. Tapi hann hlutverki 

sínu getur hinn aldraði upplifað að hann hafi ekki lengur stjórn á lífi sínu. Munur getur 
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verið á upplifun karla og kvenna á því að eldast. Konur upplifa oft frelsi, bæði frá uppeldi 

og heimilisstörfum og upplifa sig sjálfstæðari. Á meðan karlar upplifa sig frjálsa frá því að 

skaffa til heimilisins og njóta þess að eyða gæðastundum með barnabörnunum (Moen 

o.fl., 1992). Fram kemur í rannsókn Olgu Ásrúnar að konurnar virðast undirbúa starfslokin 

á andlegan hátt á meðan karlarnir gera þetta áþreifanlegra og minnka við sig vinnu áður 

en starfslok eiga sér stað. Olga bendir á að mögulega hefur það eitthvað með að gera að 

starfið hafi verið stærri hluta af sjálfsmynd karlanna þar sem konurnar voru 

heimavinnandi á þeim árum sem börnin voru lítil (Olga Ásrún Stefánsdóttir, 2015). 

Melvin Seeman (1959) útskýrir upplifun breyttra hlutverka með fimm hugtökum. 

Fyrsta er vanmáttur (e. powerlessness), annað er tilgangsleysi (e. meaninglessness), 

þriðja er skortur á félagslegum tengslum (e. normlessness), fjórða er einangrun (e. 

isolation), og það fimmta óvinveittur sjálfum sér (e. self-estrangement). Ef hægt er að 

tengja þessi hugtök við líðanina hjá þeim aldraða finnur hann ekki lengur fyrir vellíðan eða 

þeirri lífsánægju sem hann upplifði, hann hefur ekki lengur stjórn á hlutverkum sínum. 

Gerðar hafa verið langtímarannsóknir sem skoða breytingar á hlutverkum 

einstaklinga þegar þeir eldast. Þar kemur fram að þær konur sem búið höfðu við fátækt 

voru mun sjálfsöruggari og úrræðabetri með árunum, á meðan þær konur sem höfðu ekki 

upplifað skort fyrr en á efri árum var hættara við depurð og ekki eins úrræðagóðar. Þrátt 

fyrir þetta kom í ljós að flestir hinna öldruðu litu jákvætt á breytingarnar og voru ekki að 

velta sér upp úr því neikvæða (Hillier og Barrow, 2014). 

2.4.3 Athafnakenningin (e. activity theory) 

Hamingjan felst í vinnusemi, segir athafnakenningin og er því haldið fram að eftir að sá 

aldraði láti af störfum þurfi hann að viðhalda vinnuseminni til dæmis með áhugamálum 

eða félagsstarfi. Því lengur sem einstaklingur heldur athafnasemi sinni því betri og 

jákvæðari sjálfsmynd öðlast hann (Hillier og Barrow, 2014). Kenningin segir að ekki skipti 

neinu máli í þessu samhengi hvort einstaklingurinn hafi verið athafnasamur á árum áður, 

honum reynist best að vera athafnasamur í ellinni og vinna þannig gegn hrörnun hennar. 

Þannig geti einstaklingurinn aukið ánægju með lífið, styrkt og viðhaldið jákvæðri 

sjálfsmynd og átt þannig ánægjulegt ævikvöld. Gagnrýni á þessa kenningu er aðallega á 

algildi hennar, að talað sé um alla aldraða í þessu samhengi (Jón Björnsson, 1996a). Því 

ekki eru allir aldraðir jafn viljugir að taka þátt í félagsstarfi og eru jafnvel ánægðari með 



20 

að vera einir, sér í lagi ef þeir hafa ekki verið virkir í félagsstarfi á yngri árum. Þó er 

hvatning til virkni ávallt jákvæð fyrir hinn aldraða (Jón Björnsson, 1996b). 

2.4.4 Samfellukenningin (e. continuity theory) 

Samfellukenningin var sett fram af Robert Atchley árið 1989 (Atchley, 2000). Samkvæmt 

henni breytist einstaklingurinn ekki við það eitt að eldast. Kjarninn er sá sami en 

einstaklingurinn aðlagast breyttum aðstæðum. Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar 

þróa aðlögunarhæfni með aldrinum og dregur sú þekking úr þeirri orðræðu að aldraðir 

séu íhaldssamir, úrillir, ósveigjanlegir og óánægðir með lífið. Samfellukenningin rennir 

stoðum undir þessar rannsóknir og heldur fram að ekki séum við öll eins (Hillier og 

Barrow, 2014) og verðum ekki öll eins einungis við það að eldast. Á efri árum reyna 

einstaklingar að hafa samfellu í lífinu halda í sjálfsmynd, persónuleika, hlutverk og 

hæfileika, sem stuðla að ánægju og tryggja samræmi milli fortíðar og væntanlegrar 

framtíðar (Berk, 2014; Jón Björnsson, 1996a). En reynist það erfitt getur það orðið til þess 

að einstaklingur þrói með sér þunglyndi og kvíða (Atchley, 2000). Einmitt af þessum 

sökum þarf þjónusta við aldraða að vera sem fjölbreyttust (Jón Björnsson, 1996a). 

Aldraðir leitast við að halda í kunnuglegan lífsstíl, tómstundir og félagslíf með því fólki 

sem þeir þekkja, vinum og fjölskyldu. Jafnvel eftir að einstaklingur fer á eftirlaun heldur 

hann áfram í svipuðum verkefnum og hann var í. Sem dæmi um það er einstaklingur sem 

vann í bókabúð áður en hann fór á eftirlaun, hann heldur áfram að koma í bókabúðina og 

lesa fyrir börnin sem þangað koma. Fyrir þann aldraða getur þess konar samfella hjálpað 

til við að viðhalda vitrænni starfsemi, stuðlað að sjálfstrausti og viðhaldið líkamlegri færni. 

Þetta hjálpar þeim aldraða að minnka starfsemi sína rólega, bæði vinnusemi og áhugamál. 

Þetta kemur í veg fyrir að mikill skellur verði fyrir þann aldraða að fara á eftirlaun (Berk, 

2014). Einstaklingum í rannsókn Olgu Ásrúnar (2015) fannst gott að hafa ákveðið frelsi við 

starfslok og vera ekki háð tíma og rúmi. Þetta styrkir samfellukenninguna að einhverju 

leyti. 

2.4.5 Öldrunarinnsæiskenningin (e. gerotranscendence theory) 

Við hækkandi aldur öðlast einstaklingar nýja sýn á lífið, samkvæmt öldrunarinnsæis-

kenningu Lars Tornstam (1999). Þessi kenning fjallar um breytingar á viðhorfi einstaklinga 

til tilverunnar og þeirra sjálfra, þegar aldurinn færist yfir. Bilið á milli fortíðar og nútíðar 

fer minnkandi og áhugi á tengslum við yngri kynslóðir eykst. Óttinn við dauðann fer 
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þverrandi og hverfur jafnvel hjá þeim einstaklingum sem öðlast hafa öldrunarinnsæi. 

Einstaklingar endurmeta sjálfa sig og sjá þá oft nýjar og áður óþekktar hliðar, bæði góðar 

og slæmar. Þeir verða meðvitaðri um mikilvægi samskipta og áhugi á veraldlegum gæðum 

minnkar. 

Tornstam (2011) setti fram þá kenningu að líf einstaklingsins skiptist í þrjár víddir, 

alheimsvídd, vídd félags- og persónulegra tengsla og vídd sjálfsins. Hann segir þessar 

víddir taka stöðugum breytingum í lífi einstaklingsins. Tornstam segir alheimsvíddina 

snúast um það að einstaklingurinn upplifi sig sem hluta af alheiminum. Þessu fylgir að 

óttinn við dauðann fer þverrandi og tengsl við komandi kynslóðir aukast. Þörfin fyrir 

skilning á öllu verður minni og hversdagslífið öðlast mikilvægan sess. Í vídd félags- og 

persónulegra tengsla skiptir einstaklinginn auknu máli í hvað og með hverjum hann eyðir 

tíma sínum. Náin sambönd öðlast meira vægi en yfirborðskenndari sambönd og einnig 

eykst þörfin fyrir einveru. Það efnislega hopar fyrir því andlega og barnsleg hegðun með 

frelsistilfinningu og leikgleði kemur upp á yfirborðið. Í vídd sjálfsins eykst innsæið og 

einstaklingurinn getur auðveldlega gert grín að sjálfum sér. Með lífsvisku fer 

einstaklingurinn að átta sig á að mismunandi lífsreynsla mótar hann sem persónu. 

Þeir einstaklingar sem ná að öðlast öldrunarinnsæi hafa meiri stjórn á athafnasemi 

sinni (Tornstam, 1999), óeigingirni verður meiri og einstaklingar gefa meira af sér. Þegar 

um einstakling með lágt sjálfsmat er að ræða, fer hann að meta sjálfan sig á eðlilegan og 

raunsæjan hátt (Helga S. Ragnarsdóttir, 2006). 

Gagnrýnendur telja að það jákvæða við þessa kenningu sé hvernig hún er sett fram, 

það er með rannsókn en ekki einungis hugmyndum og gildum höfundarins sjálfs. En þó 

eru vangaveltur um það hvort Tornstam telji líffræðilegar ástæður fyrir því að 

einstaklingar horfi meira til efnishyggju um miðjan aldur en svo dragi úr því í ellinni eða 

hvort breiðara lífsform sé mönnum eðlislægt (Hauge, 1998). Upplifanir þeirra einstaklinga 

sem þátt tóku í rannsókn Olgu Ásrúnar falla að þessari kenningu (Olga Ásrún Stefánsdóttir, 

2015). 

2.4.6 Þroskakenning Eriksons 

Seint á þriðja áratugnum setti Erik Erikson fram átta stiga þroskakenningu sem hann skipti 

niður á ævi mannsins. Hann taldi hvert og eitt stig einkennast af þeim átökum sem það 

felur í sér að komast á næsta stig og ekki væri hægt að komast hjá þessum átökum. 
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Samkvæmt Erikson er það samspil erfða og umhverfis sem gerir okkur að þeim 

einstaklingum sem við erum. Hann segir að á hverju stigi þurfi að yfirstíga hindranir og sú 

útkoma sem kemur út úr því, hvort sem er jákvæð eða neikvæð, fylgi okkur á næsta stig 

(Hillier og Barrow, 2014; Jón Björnsson, 1996a). 

Hér verður ekki dvalið við fyrstu stigin sem eiga sér stað frá fæðingu til sextugs, heldur 

aðeins síðasta stigið sem á sér stað eftir sextugt. Í þessu lokastigi skoðar einstaklingurinn 

reynslu sína með það fyrir augum að átta sig á merkingu lífs síns. Erikson telur þetta 

undirbúning einstaklingsins til að yfirgefa þetta jarðneska líf, að hann geti verið viss um 

að hafa áorkað einhverju og geti farið í friði. Sé upplifun einstaklings jákvæð þá geti hann 

farið með frið í hjarta en ef um neikvæða upplifun er að ræða sé það versta upplifun sem 

til sé (Berk, 2014; Hillier og Barrow, 2014). 

Sem viðbót við kenningu Eriksons setti fræðimaðurinn R. Peck fram tvö stig. Peck 

sagði að sá aldraði þyrfti að ganga í gegn um þrjú átakaferli. Fyrst væru það átök sem 

tengjast starfslokum. Hann telur að einstaklingur megi ekki vera of bundinn atvinnu sinni, 

að hún sé ekki of stór hluti af sjálfsmynd hans. Það geti orðið til þess að einstaklingurinn 

stendur eftir með þá tilfinningu að vera einskis nýtur eftir starfslok. Peck telur að 

einstaklingurinn þurfi þá að finna eitthvað sem komið getur í stað atvinnunnar. Fyrir þá 

kynslóð sem nú er á eftirlaunum eða er að fara á eftirlaun getur þetta reynst erfitt þar 

sem flestir hafi lifað við mikla vinnusemi. Önnur átökin tengjast hrörnun og afturför. 

Einstaklingar fara þá gjarnan að velta sér upp úr þeirri hrörnun sem á sér stað. Tala jafnvel 

mikið um hana og því sem henni fylgir, svo sem verki eða annað. Peck telur að hinn aldraði 

þurfi að gæta þess að bindast ekki hrörnuninni eða velta sér upp úr henni, heldur njóta 

lífsins sem kostur er. Þriðju átökin snúast um dauðann og telur Peck að hinn aldraði þurfi 

að sætta sig við dauðann og að hann sé handan við hornið. Við þessi átök verða sumir 

örvæntingafullir og virðast ekki ánægðir með framlag sitt um ævina. Áttunda stig Eriksons 

er ekki svo ólíkt þessum átökum sem fela í sér hvort einstaklingur sé sáttur við lífshlaup 

sitt (Jón Björnsson, 1996a). Erikson segir þó að einstaklingurinn þurfi að hafa leitt öll hin 

sjö stigin til lykta til að tryggja farsæld (Beckett og Taylor, 2010). 

2.5 Einmanaleiki 

Manneskjan er félagsvera að eðlisfari og þarf á öryggi að halda til að þrífast, ekki síst 

félagslegu öryggi. Enda nota einstaklingar nálægt 80% af vökutíma sínum með öðrum og 
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er sá tími talinn meira gefandi í eðli sínu en tíma sem varið er í einveru. Við félagslega 

einangrun og einmanaleika eykst sú tilfinning að ógn steðji að, sem eykur á varnarleysi en 

einnig eykur það löngunina til að tengjast (Hawkley og Cacioppo, 2010). Aldraðir eru 

viðkvæmir fyrir félagslegri einangrun og þeim einmanaleika sem getur fylgt því að fara á 

eftirlaun. Þeir draga sig að einhverju leiti í hlé við þá hlutverkabreytingu sem á sér stað. Í 

þessum kafla verður fjallað um skilgreiningu einmanaleika, sagt frá því hvað rannsóknir 

segja um einmanaleika og um tíðni hans. 

2.5.1 Skilgreining einmanaleika 

Einmanaleiki er tilfinning sem ekki er gott að upplifa, hún dregur úr lífsgæðum og skyggir 

á hamingju einstaklingsins (Sigrún Þórarinsdóttir, 2012). Talið er að 15-30% allra 

einstaklinga í heiminum þjáist af einmanaleika (Hawkley og Cacioppo, 2010). Að vera einn 

er ekki það sama og upplifa einmanaleika, því einvera kallar fram jákvæða upplifun hjá 

sumum einstaklingum á meðan aðrir upplifa hana á neikvæðan hátt. Þegar einmanaleiki 

eldra fólks kemur fyrir í rannsóknum er hann oft skilgreindur á tvo vegu. Annars vegar 

félagslegur einmanaleiki og hins vegar tilfinningalegur einmanaleiki (Prieto-Flores, Forjaz, 

Fernandez-Mayoralas, Rojo-Perez og Martinez-Martin, 2011; Routasalo, Savikko, Tilvis, 

Strandberg og Pitkälä, 2006). 

Félagslegur einmanaleiki tengist því umhverfi sem einstaklingur býr við, hversu náin 

tengsl hann á við samferðafólk með svipuð áhugamál. Hann sækist ekki einungis eftir 

einhverjum félagsskap heldur félagsskap þeirra sem líkjast honum. Sér í lagi kemur þess 

konar einmanaleiki fram ef skortur er á félagslegu neti. Aldraðir sem flust hafa á 

öldrunarstofnun eiga þá oft og tíðum ekki margt sameiginlegt með öðrum íbúum 

stofnunarinnar (Prieto-Flores o.fl., 2011; Routasalo o.fl., 2006). 

Tilfinningalegur einmanaleiki tengist fremur þeirri sorg og tómleika sem einstaklingur 

finnur fyrir við missi náins ástvinar. Þau samskipti sem einstaklingurinn þráir eru meiri en 

þau samskipti sem raunverulega eiga sér stað (Prieto-Flores o.fl., 2011; Routasalo o.fl., 

2006). Upplifunin hjá eldra fólki getur komið fram sem ótti eða kvíði sem getur svo þróast 

út í þá tilfinningu að tapa sjálfstæði sínu. Traust á annað fólk minnkar, þunglyndiseinkenni 

koma fram, spenna og reiði gera vart við sig og hræðslan við að einangrast frá samfélaginu 

eykur á tilfinningu um einmanaleika (Aylaz o.fl., 2012). 
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Hjá öldruðum eru áhættuþættir einmanaleika lýðfræðilegs-, heilsufarslegs- og 

félagslegs eðlis (Prieto-Flores o.fl., 2011). Snemmtæk innlögn á stofnun, skert heilsa og 

aukin heilbrigðisþjónusta, vitglöp og skert virkni eru talin í miklum tengslum við 

einmanaleika (Routasalo o.fl., 2006). 

Einmanaleiki og félagsleg einangrun hafa verið skoðuð samhliða í fáeinum 

rannsóknum með það fyrir augum að sýna fram á tengsl þeirra. Félagsleg einangrun er 

mælanleg en einmanaleiki er einungis upplifun hvers og eins. Í rannsókn sem gerð var í 

Finnlandi árið 2006 kemur fram að tengsl virðast ekki vera á milli þessara þátta, þar sem 

tíðni samskipta við vini og ættingja voru mjög svipuð hjá þeim sem voru einmana og ekki 

einmana. Þetta kemur heim og saman við það að einstaklingur getur upplifað 

einmanaleika þrátt fyrir að vera innan um annað fólk (Routasalo o.fl., 2006). 

Talið er að langvarandi einmanaleiki geti haft verulegar heilsufarslegar afleiðingar 

fyrir þá sem upplifa hann. Sýnt hefur verið fram á að einmanaleiki geti leitt til hjarta- og 

æðasjúkdóma, hækkaðs blóðþrýstings og jafnvel dauða. Tengsl einmanaleika við andlega 

heilsu eru talin vera veruleg og má þar nefna persónuleikaraskanir og geðraskanir. Einnig 

eru talin vera mikil tengsl á milli einmanaleika og þunglyndis, hættu á 

alzheimerssjúkdómnum og aukinnar hættu á sjálfsvígum. Sambandið á milli einmanaleika 

og þunglyndis virðist ganga í báðar áttir, það er að segja að einmanaleiki geti aukið líkur 

á þunglyndi en einnig að þunglyndi geti aukið líkur á einmanaleika (Hawkley og Cacioppo, 

2010). 

Samtök í Bretlandi sem nefnast „The Campaign to End Loneliness“ ganga út á þá 

hugsun að sá sem vill félagsskap eigi ekki að vera án hans. Markmiðið er að finna þá sem 

helst eru í áhættuhópi einmanaleika og veita þeim upplýsingar og stuðning. Með 

útbreiddri þjónustu, sem stuðlar að því að koma í veg fyrir einmanaleika, verði starfsemin 

skilvirkari og þróaðri. Þessi samtök hafa haft áhrif á þúsundir samtaka og einstaklinga, 

sem vilja vinna að því að takast á við þá heilsuógn sem einmanaleiki er eldra fólki. 

Samtökin voru stofnuð 2011 og eru rekin af styrktarfé en þau eru einnig í samstarfi við 

fimm önnur samtök sem vinna að þessu sama markmiði (Campaign to end loneliness, 

e.d.). 

Átaksverkefni hefur einnig verið komið á fót í Danmörku, nánar tiltekið í Aarhus. Þar 

er einnig markmiðið að hafa uppá þeim sem eru einmana og þrá félagsskap. Verkefnið 
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snýst um að koma á framfæri þeirri starfsemi sem er í gangi fyrir eldri borgara, svo flestir 

viti hvað er í boði. Einnig er verkefninu ætlað að hjálpa heilbrigðisstarfsfólki og 

aðstandendum að þekkja merki einmanaleika svo hægt sé að bregðast við (Wahl-Brink og 

Olesen, 2015). 

2.5.2 Tíðni einmanaleika og fyrri rannsóknir 

Þegar rannsóknir eru skoðaðar sem eiga að ná utan um upplifun eldra fólks á 

einmanaleika er athyglivert að sjá að mikill minnihluti aldraðra upplifir alvarlegan 

einmanaleika, það er að segja svarar alltaf eða næstum alltaf þegar spurt er um upplifun 

einmanaleika. Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Bretlandi árið 2005 upplifði einungis 

7% eldra fólks einmanaleika (Victor, Scambler, Marston, Bond, og Bowling, 2006). Í 

rannsókn sem gerð var í vestur Ástralíu árið 2003 upplifðu 7-9% eldra fólks einmanaleika. 

Þrátt fyrir að þessar tölur séu lágar þá eru vísbendingar um að það séu enn fleiri aldraðir 

sem upplifa einmanaleika, enda kemur fram að úr eigindlegum hluta bresku 

rannsóknarinnar hafi komið í ljós að 58% svarenda upplifðu einmanaleika (Grenade og 

Boldy, 2008). Sjá má í rannsókn sem gerð var í Bretlandi 2002, að eldra fólk sem býr í 

fátæktarhverfum í þéttbýli var mun hættara við alvarlegum einmanaleika eða um 15% 

einstaklinga. Einnig kemur fram í rannsókninni að upplifun einmanaleika hjá konum er 

lægri, eða 15% á móti 18% hjá körlum. Í rannsókninni kom enn fremur fram að þeir sem 

aldrei hafa gifst og þeir sem eru fráskildir eru jafn líklegir til að upplifa einmanaleika (25%) 

en giftir eru í 11% og ekkjur/ekklar eru í 17% (Scharf, Phillipson, Smith og Kingston, 2002). 

Einnig kemur í ljós að einmanaleiki er meiri þegar sjónum er beint að efnalitlum hverfum 

í Ástralíu, en að almennum hverfum. Að sama skapi mælist einmanaleiki hærri hjá því 

eldra fólki sem býr eitt eða á við langvarandi sjúkdóma að stríða, en almennt gerist meðal 

eldra fólks. Þó benda rannsóknir ekki til að aldraðir séu alvarlega einangraðir. Sumar 

rannsóknir benda til að aldraðir sem búa á stofnunum sýni meiri einkenni einmanaleika 

en þeir sem búa í heimahúsi (Grenade og Boldy, 2008). 

Í viðtalsrannsókn Helgu Þórunnar Sigurðardóttur (2013), þar sem talað var við fólk í 

félagsstarfi eldri borgara um einmanaleika aldraðra, kemur fram að sex af sjö 

viðmælendum vildu gjarnan vera í meiri félagslegum samskiptum. Upplifun þeirra var að 

allir væru svo uppteknir og þeir vildu ekki trufla. 
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Bandarísk rannsókn sem gerð var 2002 sýndi að af 13.812 eftirlaunaþegum voru tæp 

17% sem upplifðu einmanaleika, þar voru konur í meirihluta og þeir sem ekki voru giftir 

þegar rannsóknin var gerð komu einnig illa út (Theeke, 2010). 

Í Gallup könnun frá 1999 sögðust 21% stundum eða oft finna fyrir einmanaleika. Þar 

virðist aðaláhrifaþátturinn vera sá að einstaklingar eyða of löngum tíma einir yfir daginn 

og fremur einstaklingar á landsbyggðinni en höfuðborgarbúar (Þóra Ásgeirsdóttir, Mattías 

Þorvaldsson og Þorlákur Karlsson, 1999). 

Í finnskri rannsókn frá 2006 sögðust 39,4% 74-79 ára að þau upplifðu einmanaleika, 

53,6% 80-90 ára en aðeins 7% 90 ára og eldri. Þegar kom að þeim sem ekki upplifðu 

einmanaleika þá var lægsta hlutfallið meðal 90 ára og eldri en báðir hinir aldurshóparnir 

mældust í kring um 47%. Meira var um einmanaleika í dreifbýli, hjá konum, þeim sem 

misst höfðu maka sinn og hjá þeim sem bjuggu einir. Einnig kom fram að því lægri tekjur 

því meiri hætta á einmanaleika. Eftir því sem einstaklingar voru virkari í samfélaginu þeim 

mun minni hætta var á einmanaleika. Einnig komu fram tengsl á milli einmanaleika og 

þunglyndis og marktækur munur var á milli aldurshópa hvað viðkom einmanaleika, því 

eldri þeim mun hættara var einstaklingunum við einmanaleika, þó virðist sem það eigi 

aðeins við upp að níræðu (Routasalo o.fl., 2006). 

Í evrópskri rannsókn frá 2013 var gagna aflað frá 14 Evrópuríkjum. Þar var verið að 

skoða tengsl á milli einmanaleika, fjárhagsstöðu og samfélagsþátttöku. Niðurstöður 

sýndu að þeir sem voru í hvað verstri fjárhagsstöðu var hættara við einmanaleika. Þeir 

sem mestan þátt tóku í félagslegum störfum var ekki eins hætt við að upplifa 

einmanaleika eins og þeim sem minnstan þátt tóku. Þetta sýnir að félagsleg þátttaka er 

mjög mikilvæg til að koma í veg fyrir einmanaleika og er því nauðsynlegt að gæta 

jafnræðis og gera öllum kleift að taka þátt, óháð fjárhag (Niedzwiedz, Richardson, 

Tunstall, Shortt, Mitchell og Pearce, 2016). 

Nýleg rannsókn var unnin fyrir velferðarsvið Reykjavíkurborgar, velferðarráðuneytið 

og Landsamband eldri borgara (2017) þar sem fram kom að aldraðir sem oft upplifðu 

einmanaleika væru um 4% en þeir sem stundum upplifðu einmanaleika voru 13%. Konur 

voru örlítið hærri en karlarnir, 5% kvennanna upplifðu oft einmanaleika og 14% þeirra 

stundum. En karlarnir upplifðu í 3% tilvika oft einmanaleika en stundum í 12% tilvika. 

Þegar horft er til hjúskapar eru ekki nema 1% giftra sem oft upplifir einmanaleika á meðan 
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5% þeirra sem misst hafa maka sinn upplifa hann og 16% ógiftra. Af giftu einstaklingunum 

voru 10% sem sögðust stundum upplifa einmanaleika, 22% þeirra sem misst hafa maka 

sinn og 15% þeirra ógiftu. 

Í óbirtri MA ritgerð Eddu Sólveigar Þórarinsdóttur (2017) kemur fram að mjög lítill 

munur er á einmanaleika eftir hjúskap en þess ber þó að geta að í hennar niðurstöðum er 

einnig horft til þriðju breytunnar. En það er hvort að einstaklingar séu að taka þátt í 

félagsstarfi, öðru en félagsstarfi eldri borgara eða ekki.  

2.5.3 Samspil einmanaleika og kvíða/þunglyndis 

Í rannsókn á tengslum þunglyndis og einmanaleika sem var gerð í Tyrklandi 2011 kemur 

fram að í 37% tilvika kalli einmanaleiki fram þunglyndi hjá eldra fólki. Einmanaleiki er 

þarna stærsti áhættuþáttur í þunglyndi aldraðra. Ekki er beinum orðum minnst á 

hlutverkakenninguna en þó er talað um að aldraðir missi það hlutverk sem þeir höfðu og 

að þeim reynist sumum erfitt að upplifa aðgerðarleysið sem því fylgir. Einnig er í 

rannsókninni minnst á hlutverkamun á milli kynjanna, konur séu yfirleitt með minni 

menntun og í lélegri fjárhags- og félagslegri stöðu en karlarnir og upplifi frekar þunglyndi. 

Með betri efnahagslegri stöðu eigi þeir hægara með að taka þátt í hverskonar félagsstarfi. 

Einnig kemur fram í rannsókninni að með aldrinum aukist líkurnar á einmanaleika (Aylaz 

o.fl., 2012). 

Þessu er alveg öfugt farið í rannsókn sem gerð var í Kína og niðurstöður birtar 2006. 

Þar kemur fram að eftir missi maka síns eru karlmennirnir ólíklegri til að leita félagsskapar 

hjá öðrum og eiga yfirleitt færri vini af sama kyni heldur en konur. Þar kemur einnig fram 

hversu mikið fjárhagsöryggi hefur að segja þegar kemur að lífshamingju (e. life 

satisfaction). Að þurfa ekki að hafa fjárhagsáhyggjur leiðir til betri líðanar. Einnig segir í 

rannsókninni að góð heilsa fylgi því að vera í góðum tengslum við aðra. Tengsl við aðra 

höfðu bein áhrif á lífshamingju hjá konum og kom fram að þeim þótti samskipti við aðra 

mikilvægust, jafnvel þó að þær hefðu misst maka sinn. En fyrir karlmennina var það 

makamissirinn sem hafði mestu áhrifin á lífshamingjuna (Cheng og Chan, 2006). 

Í sænskri rannsókn sem gerð var á árunum 2006-2010 voru lagðar spurningar fyrir 

153 einstaklinga á aldrinum 65 ára og eldri, sem bjuggu heima og voru taldir veikburða. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar bentu til að 60% aðspurðra upplifðu einmanaleika. 

Einnig kom fram að þeir sem upplifðu einmanaleika voru heilsuveilli en þeir sem ekki 
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upplifðu hann og nýttu heilbrigðisþjónustu oftar, einnig bráðaþjónustu. Meðal þeirra sem 

misst höfðu maka sinn voru 67% sem sögðust upplifa einmanaleika en aðeins 16% þeirra 

sem áttu maka á lífi. Einnig kom fram að 11% þeirra sem upplifðu einmanaleika þjáðust 

af þunglyndi. Af þeim sem upplifðu einmanaleika voru það konur sem voru í meirihluta 

eða 70,7% og 60,7% þeirra sem ekki upplifðu einmanaleika voru konur (Taube, 

Kristensson, Sandberg, Midlöv og Jakobsson, 2015). 

Fram kemur í rannsókn sem gerð var í Bretlandi að einkenni einmanaleika hjá 

öldruðum geta leynt á sér. Sá aldraði upplifir þreytu, spennu, tómleika eða dregur sig í 

hlé. Þetta gerir það að verkum að aðrir skynja jafnvel ekki einmanaleikan hjá þeim aldraða 

og þar af leiðandi fær sá aldraði ekki þann stuðning sem hann þarf á að halda. Þessi 

rannsókn byggði á viðtölum við tólf aldraða einstaklinga á aldrinum 74-98 ára, átta konum 

og fjórum körlum. Að fara á eftirlaun virtist hafa meiri áhrif á karlana en konurnar og 

drógu rannsakendur þá ályktun að það væri vegna sýn samfélagsins á karlinn sem 

fyrirvinnu frekar en konuna (Smith, 2012). 

Í rannsókn sem gerð var í Bretlandi á árunum 2000-2001 og skrifað var um í grein árið 

2006, kemur fram að konur eru í meiri samskiptum við fjölskyldu og vini en karlar. 

Spurningalisti var lagður fyrir 1323 einstaklinga og var svörunin 77%, af þeim voru 53% 

konur. Ekki var mikill munur á milli kynjanna hjá þeim sem sögðust ávallt upplifa 

einmanaleika, 6% karla og 7% kvenna. Af þeim sem sögðust stundum upplifa 

einmanaleika voru 45% kvennanna en ekki nema 28% karlanna. 61% bæði karla og kvenna 

sögðust aldrei finna fyrir einmanaleika, 31% stundum og 7% oft eða alltaf. Einnig kemur 

fram að þegar tekið var tillit til þátta eins og búsetu, aldurs og hjúskaparstöðu þá var engin 

munur á kynjunum varðandi upplifun á einmanaleika. Í rannsókninni kemur einnig fram 

munur á milli aldurshópa, sem eru settir þannig upp að í yngsta hópnum eru 65-74 ára, í 

næsta 75-84 ára og í elsta hópnum eru 85 ára og eldri. Af yngsta hópnum eru aðeins 6% 

sem finna alltaf eða oft fyrir einmanaleika, í miðhópnum eru um helmingi fleiri eða 13% 

en elsti hópurinn er fjölmennastur eða í 18%. Þeir sem finna stundum til einmanaleika eru 

jafn margir í yngsta hópnum og miðhópnum eða 38% en ekki nema 24% í elsta hópnum. 

Þeir sem aldrei finna fyrir einmanaleika eru fæstir í miðhópnum eða 49% en svipaður fjöldi 

í yngsta (55%) og elsta (58%). Giftir eru aðeins í 1% hvað varðar upplifun á einmanaleika 
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en þeir sem misst hafa maka sinn eru stærsti hópurinn hvað varðar hjúskaparstöðu eða 

20% (Victor o.fl., 2006). 

2.6 Fræðileg samantekt 

Eins og fram hefur komið er gert ráð fyrir mikilli fjölgun eldra fólks hér á landi þar sem 

meðallíftími einstaklinga fer hækkandi. Ef miðað er við 67 ára og eldri þá er gert ráð fyrir 

að sá hópur verði fjölmennari en börn (yngri en 18 ára) landsins. 

Einmanaleiki getur gert vart við sig hjá eldra fólki, sem getur svo kallað fram kvíða og 

þunglyndi. Miklu máli getur skipt hvernig á málum er tekið þegar svo ber undir og þá er 

nauðsynlegt að hafa góðan lagaramma til að styðjast við svo réttindi einstaklinga séu virt. 

Einmanaleiki eldra fólks er skilgreindur á tvo vegu, tilfinningalegur og félagslegur. Snýst 

einmanaleikinn þá annars vegar um sorg og tómleika og hins vegar um þær 

umhverfisaðstæður sem einstaklingurinn býr við. Langvarandi einmanaleiki getur haft 

heilsufarslegar afleiðingar fyrir einstaklinginn. 

Átaksverkefnum hefur verið komið á fót meðal annars á Bretlandi og í Danmörku, 

sem miða að því að finna þá sem upplifa einmanaleika og kynna fyrir þeim hvað er í boði 

á hverjum stað. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið til að kanna útbreiðslu einmanaleika hafa í flestum 

tilfellum sýnt að um og undir tuttugu prósent aðspurðra upplifa einmanaleika. Þó vekur 

athygli að í finnskri rannsókn eru það 40-53% sem upplifa einmanaleika. Einnig hafa verið 

gerðar rannsóknir sem sýna að einmanaleiki er stór þáttur þegar kemur að kvíða og 

þunglyndi hjá eldra fólki. 

  



30 

  



31 

3 Rannsóknaraðferð 

Þegar rannsakandi gerir upp við sig hvort eigindleg eða megindleg aðferð falli betur að 

rannsóknarefni, þarf hann að gera sér grein fyrir hvert viðfangsefni rannsóknarinnar er og 

hvers hann væntir af rannsókninni. Ef hann að leitast eftir heildaryfirliti yfir hópinn sem 

verið er að rannsaka, þá á megindlega aðferðin vel við. En ef hann leitar eftir dýpri skilningi 

heldur en tölfræðin veitir þá á eigindleg aðferð betur við (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Einnig þarf rannsakandi að vera tilbúin til að breyta um aðferð ef í ljós kemur að aðferðin 

sem varð fyrir valinu er ekki að henta nógu vel (Salmon, 2003). 

3.1 Megindlegar rannsóknaraðferðir 

Sú rannsóknaraðferð sem hér verður notuð er megindleg rannsóknaraðferð (e. 

Quantitative research methods) sem byggir á tölfræðilegri greiningu og úrvinnslu 

gagnanna sem safnað er. Skoðuð er fylgni á milli breyta og einstaka þættir skoðaðir, svo 

sem tíðni.  

Hugmyndafræði megindlegar aðferða byggir á raunhyggju (e. Positivism). Sú 

hugmyndafræði gengur út á það að veruleikinn sé mælanlegur og hægt sé að setja hann 

fram með tölfræðigögnum (Berg, 2001; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Spurningalistakannanir, eins og notast var við þegar gagnanna í þessa rannsókn var aflað, 

getur verið flókin í framkvæmd og huga þarf að mörgum þáttum þegar spurningar eru 

samdar. Þó að höfundur ritgerðarinnar hafi ekki samið spurningalistann þá þarf hann að 

hafa gerð hans í huga við úrvinnslu. Sér í lagi þegar spurningar eru lagðar saman til að búa 

til nýja breytu. Þá þarf að hafa svarkvarðana í huga svo samlagning spurninganna komi 

rétt út (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).  

Lýsandi aðferð eins og notast er við hér, leitast við að finna út hvernig hlutirnir eru í 

raunverulegum aðstæðum með því að lýsa fyrirbærum og samböndum. Það er gert án 

þess að grípa inn í það sem verið er að mæla. Verið er þá að mæla samband á milli breyta 

innan þess hóps sem verið er að rannsaka. Hægt er að sýna fram á sterkt samband á milli 

einhverra ákveðinna breyta sem þýðir þó ekki að hægt sé að fullyrða að um 

orsakasamband sé að ræða, það er að önnur breytan sé valdur að breytingum á hinni 

breytunni (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  

Í þessari rannsókn er leitast við að varpa ljósi á stöðu og líðan eldra fólks á Íslandi og 

því á megindleg aðferð vel við. 
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3.2 ASEBA matslistakerfið 

Í rannsókn þessari er notast við einn lista úr matskerfi frá ASEBA (Achenbach System of 

Empirically Based Assessment) en höfundur þess er dr. Thomas M. Achenbach við 

háskólann í Vermont. Innan ASEBA eru mörg mælitæki og má þar nefna sjálfsmatslistann 

OASR (older adult self report) sem eru fyrir einstaklinga 60 ára og eldri og OABCL (older 

adult behavior checklist) sem er samhljóða spurningalisti og ætlaður aðstandendum eða 

fagfólki til að svara um hinn aldraða. Í alþjóðlegu rannsókninni sem Halldór S. 

Guðmundson tekur þátt í af hálfu Íslands, voru báðir þessir matslistar notaðir. En um er 

að ræða fjölþjóðlegt verkefni sem samanstendur af 24 löndum og er stýrt af dr. Thomas 

M. Achenbach. Í þessari ritgerð verður einungis unnið með gögn frá sjálfsmatlistunum. 

Úrtakið var 800 einstaklingar 60 ára og eldri og sá Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands um val á úrtakinu, valið var með tilviljunarúrtaki. Félagsvísindastofnun sá einnig 

um öflun gagnanna, í því fólst að safna gögnunum, hringja út ítrekanir og einnig var sett 

upp vefútgáfa af spurningalistunum, sem þátttakendum stóð til boða að svara á netinu. 

ASEBA matslistarnir hafa verið þýddir yfir á fjölmörg tungumál. Kerfið er þannig úr 

garði gert að hægt er að leggja matslistana fyrir fólk á öllum aldri. Matslistarnir gera 

fagfólki kleift að afla upplýsinga frá skjólstæðingnum og einnig aðstandendum eða öðrum 

sem koma að einstaklingnum. Með þessu verða til upplýsingar sem veita heildarmynd af 

stöðu einstaklingsins sem um ræðir. Því fleiri sem svara um sama einstaklinginn því 

nákvæmari verður heildarmyndin. Matslistarnir sem notaðir eru þegar um er að ræða 

einstaklinga 60 ára eldri eru annars vegar OASR sjálfsmatslisti þar sem einstaklingurinn 

svarar spurningum um sig og hins vegar OABCL þar sem aðstandandi eða annar náin 

einstaklingur svarar samskonar spurningum með eldri borgarann í huga. Einnig getur sá 

listi nýst fyrir fagaðila, til að mynda starfsfólk í heilbrigðisþjónustu þegar meta á 

þjónustuþörf. Spurningalistarnir skiptast hvor um sig í sjö hluta auk bakgrunnsspurninga. 

Í fyrsta hlutanum eru nokkrar spurningar um vini og vinasamband og annar hlutinn er um 

maka. Þriðji hlutinn er stærstur, hann inniheldur 123 spurningar sem afla eiga upplýsinga 

um styrkleika, veikleika, virkni og félagslegar aðstæður einstaklingsins. Svarmöguleikar í 

þessum hluta eru þrír og gefa stig frá núll og upp í tvö eftir því hversu vel fullyrðingin á 

við. Fimm síðustu hlutarnir fjalla svo um búsetu, skerðingar, kosti eða hæfileika 

einstaklingsins og svo annað sem svarandi vill koma á framfæri (Achenbach, Newhouse 
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og Rescorla, 2004: ASEBA á Íslandi sf., e.d.; Halldór S. Guðmundsson, 2006; Halldór S. 

Guðmundsson og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009). 

Ekki hafa verið aðgengileg sambærileg mælitæki hérlendis, þýdd og staðfærð og 

viðmiðabundin. Rannsókn Halldórs er með þeim fyrstu sem gerðar hafa verið með 

þessum matslistum hér á landi en áður hefur Aðalheiður Ósk Sigfúsdóttir gert 

próffræðilega athugun á íslenskri gerð listanna og Hrafnhildur Thorarensen notaðist við 

listanna í sinni meistararitgerð (Aðalheiður Ósk Sigfúsdóttir, 2014; Hrafnhildur 

Thorarensen, 2013). Fjölþjóðlega rannsóknarverkefnið mun skapa grunn til að 

viðmiðabinda matslistana fyrir 60 ára og eldri utan Bandaríkjanna en hingað til hafa þeir 

aðeins verið viðmiðabundnir í Bandaríkjunum. Aseba á Íslandi ásamt Halldóri og fleirum 

annaðist þýðingu og forathugun á matslistunum sem um ræðir. 

Rannsóknin veitir mikilvæga yfirlitsþekkingu um þætti er varða stöðu og líðan eldra 

fólks og heildarmynd fæst af aðlögunarfærni, styrkleikum og erfiðleikum þeirra. Einnig 

eflir hún skilning á þáttum sem einstaklingar og fjölskyldur eru að takast á við á ólíkum 

aldursskeiðum og leggur grunn að hagnýtu matstæki til að meta þjónustuþörf. 

Sambærileg mælitæki hafa ekki verið aðgengileg, þýdd og staðfærð hérlendis. Flest þau 

matstæki sem nú er notast við eiga það sammerkt að byggja á mati fagaðila en með 

þessum matstækjum fæst sjónarmið og mat einstaklinganna sjálfra sem og aðstandenda. 

Það er ekki síst mikilvægt þar sem aðstoð við eldra fólk er í miklum mæli veitt af 

aðstandendum. 

Gagnanna var aflað með póstsendum spurningalistum sem svarað var á pappír, þau 

slegin inn í sérstakan hugbúnað sem ætlaður er ASEBA matslistum, ASEBA-WEB og þaðan 

fluttir í SPSS forritið til tölfræðilegrar greiningar. 

3.3 Rannsóknarspurningar, markmið og mikilvægi rannsóknar 

Mikilvægi þess að byggja á þátttöku notandans og notast við staðlaðar matsaðferðir er að 

þau gögn sem fást eru aðgengileg og hagkvæm í notkun. Framsetning niðurstaðna er 

auðskilin og þægileg (Achenbach o.fl., 2004). 

Markmið þess að leggja fyrir spurningalistana OASR og OABCL er að setja ákveðið 

viðmið til að meta stöðu og lífsgæði eldra fólks. Einnig efla skilning á þáttum sem 

einstaklingar og fjölskyldur eru að takast á við og leggja grunn að hagnýtu matstæki til að 
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meta þjónustuþörf. Með rannsókninni er markmiðið að skapa þekkingu um viðmið og 

aðlögunar- og erfiðleikaþætti eldra fólks á Íslandi.  

Rannsóknarspurningarnar eru tvær: 

• Hver er tíðni einmanaleika hjá einstaklingum 60 ára og eldri og hver er tíðni 

hans út frá kyni, hjúskap og aldri? 

• Eru tengsl á milli einmanaleika og kvíða/þunglyndis? 

Tilgáturnar eru einnig tvær: 

• Einmanaleiki eldra fólks er um 10 %, er meiri með hækkandi aldri og meiri 

einmanaleiki hjá þeim sem misst hafa maka sinn. 

• Tengsl eru á milli einmanaleika og kvíða/þunglyndis. 

3.4 Siðferði rannsóknar og takmarkanir 

Sigurður Kristinsson (2013) segir siðfræði vísindarannsókna snúast um fjórar höfuðreglur. 

Það eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðareglan og réttlætisreglan. Í 

sjálfræðisreglunni fellst að bera virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði hans. Með 

skaðleysisreglunni er ætlast til þess að rannsakandinn gangi úr skugga um að 

þátttakendur séu ekki að taka neina ónauðsynlega áhættu. Velgjörðareglan gengur út á 

að ekki skuli fórna of miklu með þeirri skyldu að láta gott af sér leiða. Með þessari reglu 

er rannsakanda skylt að gera einungis þær rannsóknir sem eru líklegar til að vera til 

hagsbóta fyrir heildina. Með réttlætisreglunni er fyrst og fremst reynt að gera ekki kröfu 

á þá sem hafa veika stöðu, heldur vernda þá. 

Við gerð rannsóknar sem þessarar er nauðsynlegt að huga að siðferði. Það fellst 

meðal annars í því að upplýsa einstaklinga um rannsóknina með kynningarbréfi, hafa það 

stutt og skýrt svo líklegra sé að þeir kynni sér efni þess. Virða þarf sjálfræði þátttakenda 

með upplýsingum og hvatningu til þátttöku en jafnframt taka fram að þeir geti hætt 

þátttöku hvenær sem er í ferlinu. Einnig að taka fram að spurningalistarnir verða einungis 

merktir með númeri svo ekki verði hægt að rekja einstök svör til þeirra. Þátttaka felur ekki 

í sér ónauðsynlega áhættu, það er aðra en þá umhugsun eða áreiti sem í því liggur að 

lenda í úrtaki og að svara spurningunum. Samfélagslegur ávinningur og notagildi er einnig 

tilgreindur í kynningarbréfi sem og hvatning til þátttöku. Enda má ætla að niðurstöður séu 

til hagsbóta fyrir íslenskt samfélag. Gögnin sem unnið var með í þessari rannsókn eru 
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ópersónugreinanleg en tilkynningar um rannsóknina voru sendar til Persónuverndar og 

Vísindasiðanefndar. 

Passa þarf upp á að þátttakendur gefi upplýst samþykki fyrir þátttöku, þetta er gert 

með fyrrnefndu kynningarbréfi en ljóst þarf að vera að einstaklingunum er frjálst að hætta 

þátttöku hvenær sem er í ferlinu. Virða þarf í hvívetna sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga 

sem ekki vilja taka þátt. Þar sem um er að ræða hóp eldra fólks má gera ráð fyrir því að 

ekki geti allir fyllt út spurningalistann sjálfir og verður þeim boðin aðstoð við það, engin 

af þátttakendum sem hér er unnið með þurfti á því að halda.  

Til að vinna gegn brottfalli og halda uppi svarhlutfalli var einstaklingunum gefin kostur 

á að svara á nokkra vegu, á netinu, á blaði og senda sjálfir inn eða að fá manneskju til sín 

sem aðstoðar við útfyllingu spurningalistans. Með þessu er vonast til að svörun verði meiri 

og auki réttmæti. Einnig er hringt út til áminningar til þeirra sem ekki hafa svarað innan 

tveggja vikna. 

3.5 Vísindalegt og hagnýtt gildi 

Þjóðir heims eru að eldast og hlutfall eldri borgara hérlendis fer hækkandi. Þó hefur sú 

þróun ekki verið eins hröð hérlendis eins og í mörgum öðrum OECD ríkjum. Þetta sést 

glögglega þegar skoðuð er mynd 2. Þar sést að þróunin hefur verið hvað hröðust í Japan 

og einnig er hún hröð í Þýskalandi og Kóreu, þó hlutfallið í Kóreu sé lægst af þessum 

ríkjum. Hlutfall aldraðra (67+) af heildarfjölda Íslendinga hefur farið hækkandi síðan 2008, 

var það ár 11,5% en var komið upp í 13,38% 2014. Eins og sjá má er þessi þróun í samræmi 

við meðalþróun í Evrópu (OECD, e.d.). 
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Mynd 2 Þróun hlutfalls aldraðra meðal valinna OECD þjóða (OECS, e.d.) 

Þessi öra þróun mun hafa áhrif á allar aðstæður og áherslur í samfélaginu og kalla á 

endurmat á áætlunum, viðhorfi og aðferðum á nær öllum sviðum samfélagsins. Mikilvægt 

er að eldra fólk haldi sem lengst sjálfsstæði sínu og er það eitt af grundvallaratriðum í 

stefnu og áherslum í íslensku samfélagi, því mikilvægt er að sem minnst röskun verði á 

högum þess aldraða. Lögð er áhersla á að taka mið af þörfum eldra fólks á sem flestum 

sviðum samfélagsins, má þar nefna samskipti, menningu, heilbrigðisþjónustu, 

stefnumótun og framtíðarsýn, félags- og heilbrigðisþjónustu í heimahúsum og 

stofnanaþjónustu. 

Þessi rannsókn, bæði sá hluti fyrirliggjandi gagna sem hér er til skoðunar og 

umfjöllunar og heildarrannsókn Halldórs, mun hafa hagnýtt gildi hérlendis. Því ekki eru til 

neinar sambærilegar rannsóknir sem byggja á stöðluðu og alþjóðlegu matstæki sem þessu 

hér á Íslandi. Einnig fellst það í að kortleggja líðan eldra fólks og viðmiðabinda nýtt 

mælitæki sem mun gagnast í mati á stöðu og þjónustuþörf einstaklinga og fjölskyldna. 
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Hvað varðar vísindalegt gildi þá felst það í nýrri þekkingu og möguleika á alþjóðlegum 

samanburði á styrkleikum, veikleikum, aðstæðum og menningu. Mjög mikil þörf er á að 

opna á umræðu um þann stækkandi hóp samfélagsins sem eldra fólk er. Með sjálfsmati 

og mati náinna aðstandenda verða upplýsingarnar áþreifanlegri en ef einungis er stuðst 

við matstæki sem byggja á samantekt upplýsinga og mati fagaðila og þar með hefur 

sjónarmið einstaklinganna verið túlkað af öðrum. Með OASR og OABCL matslistum er þess 

vegna sérstaklega mikill ávinningur sem getur auðveldað samskipti og samstarf, enda er 

þá fókusinn á einstaklinginn sjálfan og fjölskyldu hans. Með öflun þekkingar á þessum 

aldurshópi má einnig þróa aðgerðir og markvissari úrræði og forvarnir hér á landi, til að 

mynda varðandi einmanaleika líkt og gert hefur verið á Norðurlöndunum og víðar. 

Á undanförnum árum hefur velferðarþjónustan aðallega beinst að uppbyggingu 

stofnana en opin þjónusta og nærþjónusta ekki verið svo mikið inn í myndinni. Þrátt fyrir 

að verulegir fjármunir hafi farið í málaflokkinn í heild hefur minna verið kostað til þeirrar 

stoðþjónustu sem gerir eldra fólki kleift að vera sem lengst heima. Skortur á samræmdum 

þverfaglegum aðferðum við þjónustumat er ástæða þess (Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir, 

2014; Halldór S. Guðmundsson og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009; Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, Ómar H. Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir, 2016). 

3.6 Úrvinnsla og gagnagreining 

Áður en úrvinnsla gagnanna gat hafist þurffi að nálgast þau í ASEBA-WEB hugbúnað sem 

er sérstaklega ætlaður ASEBA spurningalistakönnunum og var þeim varpað yfir á form 

sem SPSS tölfræðiforrit styður. Notast er við lýsandi tölfræði sem sett er fram í töflum til 

skilgreininga. Einnig er skoðuð tengsl milli nokkurra breyta og er þá notast við 

fylgniútreikninga og aðhvarfsgreiningu. Notast var við Alpha stuðulinn 0,05 eða 95% vissu 

um að niðurstaðan sé til staðar í þýðinu. 

3.6.1 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Gögnunum var safnað með heimsendum matslistum og má segja að það sé í senn 

styrkleiki og veikleiki að senda matslista heim til fólks. Styrkleiki að því leyti að 

einstaklingar ráða þá sjálfir hve langan tíma þeir taka í að svara listanum, ekki síst þegar 

um svo langan spurningalist er að ræða. En veikleiki að því leyti að meiri möguleiki er á 

því að einstaklingar taki einfaldlega ekki þátt, til dæmis af því að skila þarf svöruðum lista 
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í póst. Einnig má ætla að lengd matslistans sé einn af veikleikunum, því það taki tíma og 

krefjist einbeitingar eldra fólks. Sem styrkleika má nefna að spurningalistinn er 

ópersónugreinanlegur, staðlaður og alþjóðlegur, en það gerir samanburð milli landa 

auðveldari. Það má segja að það sé veikleiki að ekki er unnið með nema hluta þeirra gagna 

sem aflað er í stærri rannsókn Halldórs og einnig að spurningalistinn er ekki sérsniðin að 

einmanaleika heldur er þetta almennt matstæki. Þess má geta að kynja- og aldursskipting 

í gögnunum sem unnið er með er lítillega frábrugðin kynjaskiptingu þjóðarinnar miðað við 

sömu aldursflokka, samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.b). Það kann að skýrast af því að í 

þessari rannsókn er aðeins unnið með þann hluta gagna sem lá fyrir á ákveðnum 

tímapunkti en ekki endanlegt gagnasafn, þar sem það liggur ekki fyrir. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Skoðaðar verða 

breytur á borð við kyn og hjúskaparstöðu og þær bornar saman við eina spurningu í 

matslistanum, spurning númer 11 „mér finnst ég vera einmana“. Einnig verður skoðað 

hvort samspil sé á milli einmanaleika og kvíða/þunglyndis. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 191 einstaklingur, 60 ára og eldri sem svarað 

höfðu sjálfsmatsspurningalista (OASR). Af þeim voru 128 konur og 63 karlar. Þegar aldri 

þátttakendana var skipt upp í tvo flokka, 60-74 ára og 75 ára og eldri voru 50 karlar og 78 

konur í yngri aldursflokknum en 31 karl og 32 konur í eldri flokknum (tafla 1). 

Tafla 1 Aldur og kyn þátttakenda 

 

 

 

Til stóð að búa til eina breytu úr fjórum spurningum, númer 11, 32, 58 og 115, sem nefnd 

yrði einmanaleiki. Spurningarnar hljómuðu svona: Mér finnst ég einmana. Mér finnst ég 

minna virði en aðrir. Ég á erfitt með að eignast eða eiga vini. Mér leiðist. Ekki reyndist 

nægileg fylgni á milli spurninganna svo ákveðið var að notast einungis við þá fyrstu. 

Svarmöguleikarnir eru eftirfarandi: 0 – á ekki við; 1 – að einhverju leyti eða stundum rétt 

og 2 – á mjög vel við eða er oft rétt. Segja má að þessi breyta mæli tilfinningalegan 

einmanaleika enda beinist spurningin að líðan eða upplifun einstaklingsins og er mjög líkt 

orðuð um sama efni í öðrum rannsóknum. 

Eins og sést í töflu 2 þá eru rúmlega 74,3% sem skora engin stig í einmanaleika, upplifa 

sem sagt engan einmanaleika. Segja má að mjög fáir upplifi einmanaleika þar sem 

einungis 4,2% eru með 2 stig og ógild svör voru 1,6 % eða 3 talsins. 

Tafla 2 Einmanaleiki 

Stig Fjöldi Hlutfall 

0 142 74,3% 

1 38 19,9% 

2 8 4,2% 

Ógild svör 3 1,6% 

Samtals 191 100,0% 

 60-74 ára % 75 + ára % Alls 

Karlar 50 39,1% 31 49,2% 81 

Konur 78 60,9% 32 50,8% 110 

Alls 128 100,0% 63 100,0% 191 
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Þegar skoðaður er munur á einmanaleika á milli kynjanna er ekki mikill munur á þeim sem 

aldrei upplifa sig einmana, 77 konur á móti 65 körlum eða 70,6% kvennanna og 82,3% 

karlanna. En aftur á móti þegar kemur að þeim sem segjast stundum upplifa einmanaleika 

þá er talsverður munur, 29 konur á móti 9 körlum eða 26,6 % kvennanna og 11,4% 

karlanna. Af þeim sem upplifa oft einmanaleika eru það 3 konur á móti 5 körlum eða 2,8% 

kvennanna og 6,3% karlanna (tafla 3). Munurinn á milli kynjanna er marktækur (P<0,05). 

Tafla 3 Einmanaleiki eftir kyni 

Kyn Karl  Kona  

Einmanaleiki 0 65 82,3% 77 70,6% 

  1 9 11,4% 29 26,6% 

  2 5 6,3% 3 2,8% 

Heildarfjöldi 79 100% 109 100% 

Þegar aldri þeirra sem þátt tóku í rannsókninni er skipt upp í tvo flokka, 60-74 ára og 75 

ára og eldri, þá sést í töflu 4 að ekki er mikill munur á milli aldursflokkanna þegar kemur 

að því að upplifa oft einmanaleika. Fjórir voru í hvorum hópi eða 3,1% þeirra sem eru í 

yngri aldursflokknum og 6,8% þeirra sem eru í þeim eldri. Meiri munur er á milli flokkanna 

þegar kemur að þeim sem stundum upplifa einmanaleika, 31 í yngri flokknum en aðeins 

7 í þeim eldri. En þrátt fyrir mun fleiri einstaklinga í yngri flokknum þá er hlutfallsmunurinn 

ekki eins mikill eða 24,2% af yngri flokknum og 11,9% af þeim eldri. Af þeim sem aldrei 

upplifðu einmanaleika eru 93 í yngri flokknum og 48 í þeim eldri. Þó eru hlutfallslega fleiri 

í þeim eldri eða 81,4% þeirra sem eru 75 ára eða eldri en 72,7% þeirra sem eru 60-74 ára. 

Ekki reyndist vera marktækur munur á milli aldursflokkanna (P>0,05). 

Tafla 4 Einmanaleiki eftir aldursflokkum 

Aldursflokkar 60-74  75 og 
eldri 

 

Einmanaleiki 0 93 72,7% 48 81,4% 

  1 31 24,2% 7 11,9% 

  2 4 3,1% 4 6,8% 

Heildarfjöldi 128 100% 59 100% 

Tafla 5 sýnir einmanaleika eftir hjúskaparstöðu. Tíðnin er hvað hæst meðal þeirra sem 

misst hafa maka sinn því 6,3% þeirra segjast oft finna til einmanaleika. En þó eru fráskildir 

skammt undan, en hlutfall þeirra er 5,9%. Engin þeirra sem aldrei hefur gifst segjast oft 

finna fyrir einmanaleika. Hátt hlutfall fráskilinna segist stundum upplifa einmanaleika eða 
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41,2% þeirra og einnig eru það 33,3% þeirra sem aldrei hafa gifst sem upplifa hann 

stundum. Þegar skoðaðar eru tölur þeirra sem aldrei upplifa einmanaleika þá er hlutfallið 

langhæst meðal giftra eða 80,6% en lægst meðal fráskilinna eða 52,9%. En ekki er 

marktækur munur á einmanaleikanum með hjúskaparstöðu í huga (P>0,05). 

Tafla 5 Einmanaleiki eftir hjúskaparstöðu 

Hjúskaparstaða 
Aldrei 
giftst 

 Gift  Ekkja/ 
ekkill 

 Fráskilin/
n 

 

Einmanaleiki 0 4 66,7% 100 80,6% 21 65,6% 9 52,9% 

  1 2 33,3% 19 15,3% 9 28,1% 7 41,2% 

  2 0 0,0% 5 4,0% 2 6,3% 1 5,9% 

Heildarfjöldi 6 100% 124 100% 32 100% 17 100% 

Í gögnunum sem unnið var úr hafði verið búin til breytan vinir/vinasamband, en hún er 

samsett úr fjórum spurningum sem eru:  

1. Hversu marga vini áttu? Svarmöguleikar: 0 – enga, 1 – einn, 2 – tvo eða þrjá og 3 

– fjóra eða fleiri.  

2. Hversu oft í mánuði hefur þú samband við nána vini? (Teldu með símtöl, bréf, 

tölvupóst). Svarmöguleikar 0 – Sjaldnar er einu sinni, 1 – einu sinni til tvisvar 

sinnum, 2 – þrisvar til fjórum sinnum og 3 – fimm sinnum eða oftar.  

3. Hversu vel lyndir þér við nána vini? Svarmöguleikar 0 – illa,1 – í meðallagi, 2 – yfir 

meðallagi og 3 – vel yfir meðallagi.  

4. Hversu oft í mánuði heimsækja vinir eða ættingjar þig? Svarmöguleikar 0 – 

sjaldnar er einu sinni, 1 – einu sinni til tvisvar, 2 – þrisvar til fjórum sinnum og 3 – 

fimm sinnum eða oftar.  

Segja má að þessi breyta mæli andstæðuna við félagslegan einmanaleika. 

Eins og sést í töflu 6 þá eru þeir sem upplifa oft einmanaleika að skora hærra í 

vina/vinasambandsbreytunni (8,46) heldur en þeir sem ekki upplifa neinn einmanaleika 

(5,75). Það er að segja að fleiri stig á vina/vinasambandsbreytunni því meiri einmanaleiki. 

En niðurstöðurnar eru ekki marktækar (P>0.05). 
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Tafla 6 Einmanaleiki og vinir/vinasamband 

Vinir Fjöldi Meðaltal 

Einmanaleiki 0 142 5,75 

  1 3 8,11 

  2 8 8,46 

Heildarfjöldi 188 8,28 

Sjá má í töflu 7 að þeir sem oft upplifa einmanaleika mælast háir í kvíða/þunglyndi og eftir 

því sem einmanaleiki er minni þeim mun lægra mælast þeir í kvíða/þunglyndi. En þessi 

munur er ekki marktækur (P>0,05). 

Tafla 7 Einmanaleiki og kvíði/þunglyndi 

Kvíð/þunglyndi Fjöldi Meðaltal 

Einmanaleiki 0 142 3,69 

  1 38 9,84 

  2 8 13,75 

Heildarfjöldi 188 5,36 

Þar sem vina/vinasambandsbreytan mælir andstæðuna við félagslegan einmanaleika var 

könnuð fylgni við kvíða/þunglyndi. Fylgnin reyndist vera lítil, ekki nema 0,112 af 1,0 

mögulegum. En til samanburðar má nefna að fylgni frá 0-0,3 telst vera veik, 0,3-0,6 telst 

vera miðlungs og yfir 0,6 telst vera sterk. Ekki var fylgnin heldur marktæk (P>0,05). 

Tafla 8 Fylgni á milli vina/vinasambands og kvíða/þunglyndis 

Fylgni    Kvíði/þunglyndi Vinir 

Kvíði/þunglyndi 

Fylgnistuðull 1 -0,112 

Sig. (P)   0,122 

Fjöldi 191 191 

Vinir 

Fylgnistuðull -0,112 1 

Sig. (P) 0,122   

Fjöldi 191 191 
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5 Umræða 

Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Þær bornar saman við fyrri 

rannsóknir, rannsóknarspurningum svarað og tilgátur sannreyndar. Þær 

rannsóknarspurningar sem lagt var upp með eru tvær: 

• Hver er tíðni einmanaleika hjá einstaklingum 60 ára og eldri og hver er tíðni hans 

út frá kyni, hjúskap og aldri? 

• Eru tengsl á milli einmanaleika og kvíða/þunglyndis? 

Tilgáturnar sem lagt var af stað með eru einnig tvær: 

• Einmanaleiki eldra fólks er um 10%, er meiri með hækkandi aldri og meiri 

einmanaleiki hjá þeim sem misst hafa maka sinn. 

• Tengsl eru á milli einmanaleika og kvíða/þunglyndis. 

Í rannsókninni var unnið með fyrirliggjandi gögn sem þó var verið að afla á þeim tíma sem 

vinnsla þessarar ritgerðar fór fram. Þegar þau gögn sem unnið var með hér, voru sótt í 

gagnagrunninn höfðu ekki nema 191 svarlisti skilað sér. En úrtakið var 800 einstaklingar á 

aldrinum 60 ára og eldri. Af þeim sem svöruðu voru voru 81 karl og 110 konur. Þegar 

svarendahópnum hefur verið skipt upp í tvo aldursflokka og flokkað eftir kyni þá eru 128 á 

aldrinum 60-74 ára, af þeim eru 50 karlar (39,1%) og 78 konur (60,9%). Á aldrinum 75 ára og 

eldri eru 63 einstaklingar sem skiptast í 31 karl (49,2%) og 32 konur (50,8%). Þegar horft er til 

kynjaskiptingar á sömu aldursflokkum hjá þjóðinni í heild þá passar kynjaskiptingin þokkalega 

vel í eldri hópnum, 75 ára og eldri, þar sem 43,6% eru karlar og 56,4% eru konur. En í yngri 

hópnum, 60-74 ára, eru hlutföllin heldur ólíkari eða 50,2% karlar og 49,8% konur. Þetta sýnir 

að aldurs og kynjaskipting þýðis og úrtaks eru ekki alveg sambærileg svo ekki er hægt með 

óyggjandi hætti að heimfæra niðurstöður yfir á þýðið, niðurstaðan gæti þó orðið önnur þegar 

öll gögn í rannsókn Halldórs S. Guðmundsonar hafa borist. 

Matslistinn sem sendur var til úrtaksins er sjálfsmatslisti (OASR), ætlaður fyrir eldra fólk, 

60 ára og eldra, á ættir sínar að rekja til Bandaríkjanna. Thomas M. Achenback er höfundur 

hans en Halldór S. Guðmundsson sá um þýðingu og forathugun hérlendis. Sjálfsmatslistanum 

er ætlað að fá heildarmynd af aðlögun, styrkleikum og erfiðleikum einstaklinganna sem svara. 

Notkunarmöguleikar listans eru meðal annars þeir að nýtast sem tæki fyrir heilbrigðisstarfsfólk 

til að afla upplýsinga um skjólstæðinga sína og gagnast þegar meta á þjónustuþörf 
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einstaklingsins. Sérstaklegur styrkur er að nota sjálfsmatslistann samhliða OABCL 

spurningalistanum þar sem aðstandandi svarar samskonar spurningum um hinn fullorðna. Þá 

fæst enn betri heildarmynd af högum einstaklingsins. Einn veikleiki spurningalistans er lengd 

hans, þar sem um eldra fólk er að ræða er hugsanlegt að einhverjir treysti sér ekki til að svara 

svo löngum lista. En þá kemur á móti að við það að fá listann sendan heim, gefur það 

einstaklingnum kost á að svara ekki öllum spurningunum í einu ef hann treystir sér ekki til þess. 

5.1 Tíðni einmanaleika 

Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru bornar saman við aðrar rannsóknir þá er sitthvað 

líkt og ólíkt með niðurstöðunum. Til að mynda kemur fram í þessari rannsókn að mjög lítið er 

um að fólk upplifi einmanaleika, en aðeins 4,2% segjast oft upplifa einmanaleika og 19,9% 

upplifa hann stundum en 74,3% upplifa aldrei einmanaleika. Þessar niðurstöður eru mun lægri 

heldur en tilgátan hljóðaði upp á (10%) og er hún þar með fallin. Þetta kemur heim og saman 

við nokkrar af þeim rannsóknum sem nefndar eru fyrr í þessari ritgerð. Til að mynda kemur 

fram í grein Grenade og Boldy (2008) að aðeins 7% aldraðra á Bretlandi voru mjög einmana. 

Einnig kemur fram í sömu grein að rannsókn frá vestur Ástralíu sýni að um 7-9% upplifi 

alvarlegan einmanaleika, allt eftir því hvaða mælitæki eru notuð. Reyndar er einnig talað um í 

sömu grein að líklega sé einmanaleiki útbreiddari. Fram hafi komið í eigindlegum hluta bresku 

rannsóknarinnar, þar sem upplýsingum var safnað með viðtölum, að 58% svarenda upplifði 

einmanaleika. Bandarísk rannsókn frá 2002 sýnir að tæp 17% upplifa einmanaleika (Theeke, 

2010). Nokkrar fleiri rannsóknir sýna töluvert hærri tölur um einmanaleika hjá eldra fólki en 

þessi rannsókn gefur til kynna. Má þar nefna finnska rannsókn frá 2006 þar sem fram kemur 

að rúm 39% eldra fólks upplifir einmanaleika að minnsta kosti stundum (Routasalo, Savikko, 

Tilvis, Strandberg og Pitkälä, 2006). Einnig sýnir íslensk rannsókn Gallup frá 1999 að 21% 

upplifa einmanaleika, þar af 6,5% oft og 14% stundum (Þóra Ásgeirsdóttir, Mattías 

Þorvaldsson og Þorlákur Karlsson, 1999). En nýlegri rannsókn, frá 2016, sýnir örlítið lægri tölur 

eða oft 4% og stundum 13% (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, velferðarráðuneytið og 

Landsamband eldri borgara, 2017). Bresk rannsókn sýndi að 61% einstaklinga upplifir aldrei 

einmanaleika, 31% stundum en aðeins 7% upplifðu einmanaleika oft eða alltaf (Victor, 

Scambler, Marston, Bond og Bowling, 2006). 

Allar þessar rannsóknir gefa til kynna að sumt eldra fólk dregur sig í hlé við starfslok, sem 

styður við hlédrægnikenninguna. Í henni er meðal annars talað um að einstaklingar dragi úr 
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þátttöku í samfélaginu um leið og samfélagið dragist frá þeim. Þetta á sér stað, samkvæmt 

sömu kenningu, burt séð frá líkamlegu eða andlegu ástandi eldri borgarans. Á sama hátt eru 

rúmlega 74% sem upplifa ekki einmanaleika samkvæmt þessari rannsókn og mætti heimfæra 

það á aðrar kenningar um öldrun. (Berk, 2014). Einnig má nefna að samkvæmt 

öldrunarinnsæiskenningunni þá eykst þörfin fyrir einveru með aldrinum, svo að það skýrir 

jafnvel að einhverju leyti hversu lág tíðni á einmanaleika er (Tornstam, 2011). 

5.2 Einmanaleiki eftir kyni 

Í þessari rannsókn mælist einmanaleiki eilítið hærri hjá konum en körlum, þetta kemur heim 

og saman við íslenska könnun sem gerð var hjá Gallup 1999. Þar voru konur í ögn meiri áhættu 

að upplifa einmanaleika en karlar (Þóra Ásgeirsdóttir, Mattías Þorvaldsson og Þorlákur 

Karlsson, 1999). Einnig kom fram í íslenskri rannsókn sem gerð var 2016 að konur svöruðu í 

5% tilvika að þær væru oft einmana en karlar í 3% tilvika, konur svöruðu stundum í 14% tilvika 

og karlarnir í 12% tilvika (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, velferðarráðuneytið og 

Landsamband eldri borgara, 2017). En samanborið við rannsókn Scharf og félaga (2002) þá er 

þessu öfugt farið. Karlar mælast þar með 18% en konur með 15%. En aftur á móti er svipað 

upp á teningnum í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum 2002 en þar var það konurnar sem 

voru ráðandi þegar kom að einmanaleika (Theeke, 2010). Sænsk rannsókn sýnir að af þeim 

sem upplifa einmanaleika eru 70,7% konur og af þeim sem ekki upplifa einmanaleika eru 

60,7% konur (Taube, Kristensson, Sandberg, Midlöv og Jakobsson, 2015). Engin munur er á 

kynjunum í Bretlandi 2000-2001 þar sem 6% karla og 7% kvenna upplifa alltaf eða oft 

einmanaleika en 45% kvennanna í rannsókninni upplifðu stundum einmanaleika en aðeins 

28% karlanna. En 61 % einstaklinganna í rannsókninni upplifðu aldrei einmanaleika (Victor 

o.fl., 2006). Samkvæmt tyrkneskri rannsókn eru það konur sem eru mun hærra hlutfall af þeim 

sem upplifa einmanaleika (Aylaz o.fl., 2012). Þegar þessi rannsókn og fyrri rannsóknir eru 

skoðaðar með hlutverkakenninguna í huga þá er því gagnstæða haldið fram þar. Meðal annars 

að konur upplifi ákveðið frelsi og upplifi sig einnig sjálfstæðari (Moen o.fl., 1992). En mögulegt 

er að konur taki það nærri sér en karlar að eldast því þær hafa oft og tíðum önnur hlutverk í 

samfélaginu, sem jafnvel hafa fylgt þeim í gegnum ævina. En samkvæmt rannsókn Olgu 

Ásrúnar Stefánsdóttur (2015) þá höfðu konurnar verið heimavinnandi á meðan börnin voru 

lítil. Þetta hefur þó breyst mikið í þjóðfélaginu í dag, því sjaldgæft er að konur séu 
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heimavinnandi núorðið. Þess ber þó að geta að samfélögin sem hér um ræðir eru ólík að gerð 

svo deila má um hversu marktækur svona samanburður er. 

5.3 Aldurskipting og einmanaleiki 

Eftir að aldri þátttakenda var skipt í tvo flokka, 60-74 ára, 75 ára og eldri, kom í ljós að 

hlutfallslega flestir í hvorum flokki upplifa engan einmanaleika. Í yngri flokknum eru 3,1% sem 

oft upplifa einmanaleika en rúmlega helmingi hærra hlutfall í eldri flokknum eða 6,8%. Þetta 

rennir stoðum undir tilgátuna um að einmanaleiki hækki með aldrinum en þó eru þessar 

niðurstöður ekki marktækar (P>0,05). 

Þegar skoðuð er íslensk rannsókn Þóru Ásgeirsdóttur o.fl. (1999) þar sem aldur skiptist í 

þrjá flokka, 65-69 ára, 70-74 ára og 75-80 ára, þá sést að yngsti hópurinn er í 4,2% sá næsti í 

0,4% og elsti í 0,8% þessar tölur eru aðeins lægri en eldri flokkurinn í þessari rannsókn. Þetta 

gæti tengst því viðbótarstigi við þroskakenningu Eriksons sem R. Peck setti fram. Þar kemur 

fram að átök verði hjá einstaklingnum þegar kemur að hrörnun og afturför (Jón Björnsson, 

1996a). Þetta gæti verið raunin í þessari rannsókn þar sem hlutfallslega fleiri í eldri flokknum 

upplifa einmanaleika. Þegar þetta er borið saman við aðrar rannsóknir má sjá að í rannsókn 

Aylaz o.fl. (2012) kemur fram að eftir því sem aldurinn færist yfir þá aukast líkurnar á 

einmanaleika. Í rannsókn Victors o.fl. (2006) eru skiptingar í aldursflokka aðeins öðruvísi en í 

þessari rannsókn, en yngsti hópurinn er 65-74 ára, sá næsti 75-84 ára og elsti er 85 ára og eldri. 

Munurinn á milli aldurshópa er hvað mestur í hópi þeirra sem segjast stundum finna fyrir 

einmanaleika, þar er það elsti hópurinn sem er í 24% en báðir yngri hóparnir eru í 38% hvor 

um sig. Þeir sem aldrei finna fyrir einmanaleika eru flestir í elsta aldurshópnum (58%), eilítið 

færri í yngsta hópnum (55%) og fæstir í miðhópnum (49%). Finnsk rannsókn gerð af Routasalo 

o.fl. (2006) sýnir að 90 ára og eldri eru ekki í mikilli hættu á að upplifa einmanaleika en þeir 

mælast með hlutfallið 7% á meðan 74-79 ára mælast í 39,4% og 80-90 ára mælast í 53,6%. 

5.4 Einmanaleiki og hjúskaparstaða 

Í þessari rannsókn er mesti munurinn, á þeim sem segjast stundum upplifa einmanaleika, á 

milli þeirra sem eru fráskildir og þeirra sem eru giftir. Af þeim fráskildu eru 41,2% sem stundum 

upplifa einmanaleika en af þeim giftu eru aðeins 15,3%. Tilgátan um að þeir sem misst hafa 

maka sinn upplifi meiri einmanaleika stenst ef einungis eru skoðaðar tölur yfir þá sem segjast 

oft upplifa einmanaleika. En hún stenst ekki ef einnig eru skoðaðar tölur yfir þá sem segjast 

stundum upplifa einmanaleika. Því bæði þeir sem aldrei hafa gifst og þeir fráskildu eru með 
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hærra hlutfall. Hafa ber þó í huga að mjög fáir eru í hverjum hóp. Í rannsókn Victors o.fl. (2006) 

eru það einnig giftir sem er hvað minnsti hópurinn sem finnur mest fyrir einmanaleika eða 1%. 

En einnig í samræmi við þessa rannsókn þá eru það ekkjur/ekklar sem eru stærsti hópurinn 

eða 20%. Í rannsókn Taube (2015) eru það einnig ekkjur/ekklar sem er stærsti hópurinn eða 

67,4% en giftir og aðrir eru í 16,3% hvor hópur. Rannsókn Scharf o.fl. (2002) er með mjög 

svipaðar tölur og þessi rannsókn þar sem þeir sem aldrei hafa gifst og þeir fráskildu eru 

jafnstórir hópar eða 25%, sem er mjög svipað og þessi rannsókn. Giftir og ekkjur/ekklar eru á 

svipuðu róli eða 11% giftir og 17% ekkjur/ekklar, sem er einnig mjög svipað og í þessari 

rannsókn. Í rannsókn Theeke (2010) kemur fram að þeir sem ekki eru giftir þegar rannsóknin 

er gerð eru í mestri áhættu hvað varðar einmanaleika. Þetta passar einnig vel við í þessari 

rannsókn þar sem áhættan er minnst hjá giftum að upplifa einmanaleika. Samkvæmt 

Routasalo o.fl. (2006) eru það ekkjur sem mestar líkurnar eru á að upplifi einmanaleika. Í 

rannsókn sem gerð var í Kína 2006 kemur fram að munur er á kynjunum þegar kemur að 

einmanaleika þeirra sem misst hafa maka sinn, þar sem ekklum er hættara við einmanaleika 

en ekkjum. Einnig kemur þar fram að makamissir virðist hafa meiri áhrif á karla en konur 

(Cheng og Chan, 2006). Fram kemur í rannsókn Eddu Sólveigar Þórarinsdóttur (2017) að það 

er nánast engin munur á einmanaleika hjá einstaklingum eftir hjúskaparstöðu. En hún er 

reyndar með þriðju breytuna inn í þessum niðurstöðum, það er hvort einstaklingarnir taki þátt 

í félagsstarfi, öðru en félagsstarfi eldri borgara eða ekki. Rannsókn sem unnin var fyrir 

velferðarsvið Reykjavíkurborgar, velferðarráðuneytið og Landsamband eldri borgara (2017) 

sýnir að einmanaleiki, þegar horft er til hjúskapar er lægstur hjá giftum sem svara oft í 1% 

tilvika, þeir sem misst hafa maka sinn í 5% og ógiftir í 16% tilvika. Skiptingin er aðeins önnur 

hjá þeim sem svara stundum en giftir eru þó líka lægstir þar eða í 10%, þeir sem misst hafa 

maka sinn svara stundum í 22% tilvika en ógiftir eru ívið lægri eða 15%. 

5.5 Einmanaleiki og vinir/vinasamband 

Þegar skoðuð er tilbúna breytan vinir/vinasamband í samanburði við einmanaleika þá er 

athyglivert að sjá að eftir því sem einstaklingar skora hærra á vina/vinasambandsbreytunni því 

meiri einmanaleika upplifa þau. Þetta er sérstaklega athyglivert þar sem þessi breyta á að 

mæla andstæðuna við félagslegan einmanaleika og einmanaleikabreytan mælir 

tilfinningalegan einmanaleika. Þetta segir að þær ættu einmitt að virka öfugt hvor á aðra en 

gera ekki. En samkvæmt Routasalo o.fl. (2006) þá sýna niðurstöður fram á að ekki er tengsl á 
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milli þess hversu oft einstaklingar hitta vini og ættingja. Því svipuð samskipti voru hjá þeim 

sem voru einmana og þeirra sem ekki voru það. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru ekki í 

samræmi við hlédrægnikenninguna sem segir að ef stuðningur er góður þá sé auðveldara að 

draga sig í hlé (Berk, 2014). Einnig segir í öldrunarinnsæiskenningunni að eldra fólk sé 

meðvitaðra um mikilvægi samskipta (Tornstam, 1999), öðlist það öldrunarinnsæi og tengsl við 

komandi kynslóðir aukast þó eykst þörfin fyrir einveru (Tornstam, 2011). 

5.6 Einmanaleiki og kvíði/þunglyndi 

Þessi rannsókn sýnir að með meiri upplifun á einmanaleika eru meiri líkur á kvíða og þunglyndi. 

Þessar niðurstöður eru ekki marktækar (P>0,05). Samkvæmt þessu stendur seinni tilgátan, 

tengsl eru á milli einmanaleika og kvíða/þunglyndis. Þegar rannsókn Routasalo og félaga 

(2006) er skoðuð sést að 8% af þeim sem upplifa einmanaleika finna oft fyrir þunglyndi og í 

þessu tilfelli eru niðurstöðurnar marktækar (P<0,05). Ef erfitt reynist að halda í sjálfsmynd og 

fyrri hlutverk getur það leitt til kvíða og þunglyndis (Atchley, 2000). Gott getur þó reynst að 

hafa ákveðið frelsi við starfslok (Olga Ásrún Stefánsdóttir, 2015). Einnig segir í rannsókn 

Hawkley og Cacioppo (2010) að áhrif á milli einmanaleika og kvíða/þunglyndis séu í raun í 

báðar áttir. Sem sagt að með meiri einmanaleika eykst kvíði/þunglyndi og við meiri 

kvíða/þunglyndi eykst einmanaleiki. 

5.7 Lokaorð 

Vert er að hafa í huga að mannfjöldaspár gera ráð fyrir mikilli fjölgun aldraðra næstu fjörutíu 

árin (Hagstofa Íslands, e.d.a) svo að tíðni einmanaleika gæti aukist samhliða því. Það er því 

ánægjulegt að sjá hversu lágt hlutfall eldra fólks er að upplifa einmanaleika. Það kom á óvart 

hversu stór hluti einstaklinga segist aldrei upplifa einmanaleika, tæplega þrír fjórðungshlutar 

svarenda. Þessar niðurstöður felldu fyrri tilgátuna um að einmanaleiki væri 10% enda reyndist 

hann aðeins vera 4,2%. Þrátt fyrir það falla niðurstöðurnar í megindráttum vel að fyrri 

rannsóknum um einmanaleika. Niðurstöðurnar sýna að það gæti þurft að einbeita sér 

sérstaklega að þeim sem eru fráskildir og þeim sem aldrei hafa gifst. Þetta þarf að hafa í huga 

þegar skipulögð er þjónusta fyrir þennan aldurshóp. Á hvaða þjónustustigi þarf þjónustan að 

vera sem í boði er og hvar er mesta þjónustuþörfin. Enda er markmið laganna um málefni 

aldraðra, að aldraðir skulu geta búið við eðlilegt heimilislíf eins lengi og kostur er en jafnframt 

eiga kost á nauðsynlegri stofnanaþjónustu þegar hennar gerist þörf. Má þar nefna 
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heimaþjónustu, félagsráðgjöf, dvöl á dagdeildum og heimsendan mat (Lög um málefni 

aldraðra 125/1999; Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 40/1991). 

Seinni tilgátan stendur samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Enda sýna þær að 

einhver fylgni er á milli einmanaleika og kvíða/þunglyndis en fylgnin reyndist ekki marktæk 

(P>0,05). Ekki kemur á óvart að við aukin einmanaleika aukast líkur á kvíða og þunglyndi.  

Þrátt fyrir að vera ekki marktækt þá eru þetta niðurstöður sem vert væri að fylgja eftir og 

skoða nánar þegar öllum gögnum hefur verið safnað. Einnig væri áhugvert að bera þær 

niðurstöður saman við gögnin sem safnast frá aðstandendum (OABCL). Þá væri áhugavert að 

sjá hvort breytan einmanaleiki (sp. 11) og jafnvel aðrar breytur, bendi til þess að draga megi 

fram áreiðanlegar upplýsingar eða vísbendingar um einmanaleika. Þetta væri viðbótar 

notagildi fyrir þessa tvo spurningarlist, OASR og OABCL. 
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