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Ágrip 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til BS gráðu í iðjuþjálfunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að skoða 

reynslu og upplifun aldraðra af þátttöku í skipulögðu félagsstarfi á öldrunarheimilum á 

Norðurlandi og hvaða áhrif hún hefur á þeirra velferð. Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni 

er að vera á aldrinum 75-85 ára og hafa tekið þátt í skipulögðu félagsstarfi í að minnsta kosti 

sex mánuði. Svo virðist sem skipulagt félagsstarf snúist oft á tíðum um að viðhalda færni hjá 

öldruðum, skapa aðstæður sem efla sjálfsmynd og þátttöku og auka lífsgæði. Sýnt hefur verið 

fram á að tengsl eru á milli heilsufars aldraðra og þess að taka þátt í skipulögðu félagsstarfi. 

Rannsóknir sýna að raddir notenda þjónustunnar hafa lítið vægi þegar kemur að ákvörðunum 

er varða skipulagða félagsstarfsemi, að lítil fjölbreytni sé í starfinu og að skipulögð 

félagsstarfsemi sé frekar löguð að þörfum kvenna heldur en karla. Fyrirhuguð 

rannsóknarspurning er: Á hvaða hátt upplifa aldraðir að þátttaka í skipulögðu félagsstarfi hafi 

áhrif á þeirra velferð? 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni verður notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð og sniðmátun notuð við greiningu gagna. Með fyrirhugaðri rannsókn 

verður reynt að varpa ljósi á reynslu notenda og hvort hægt sé að gefa rödd þeirra meira vægi 

þegar kemur að skipulagningu þjónustunnar.  

 

Lykilhugtök: Aldraðir, þátttaka, skipulagt félagsstarf, velferð.  
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Abstract 

This research paper is the final product for a BS degree in Occupational Therapy at the 

School of Health Sciences at the University of Akureyri. The aim of the research is to get an 

insight into the participation of the elderly in Akureyri, in organized, social activities in 

homes for the same in the north of Iceland and to learn if their participation enhances their 

well-being. A condition for participation in the research is that participants are 75-85 years of 

age and that they have participated in organized social activities for at least six months. It 

seems that social activity often concentrates on maintaining the skills of the participants, to 

create circumstances that enhance self-image and participation and quality of life. It has been 

shown that there is a relationship between the health of the elderly and participation in 

organised activity. Research shows, however, that the voices of the actual participants are 

seldom heard when it comes to decisions regarding social activity and more variety is needed 

in the work and that social activity, in general, rather meets the requirements of women than 

men. The proposed research question is:  

Do the elderly feel that participation in organized social activities enhances their well-being?

 To answer the research question, a qualitative research method will be used and a 

template applied for the analysis of the data. In the proposed research, we will try to shed 

light on the actual experience of the users and whether the users themselves can have more to 

say regarding the service itself. 

 

Key Concepts: The elderly – participation – organized social activity – well being. 
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„Do more of what makes you happy“ 

 

 

Iðja er jafn nauðsynleg í lífinu og matur og drykkur 

Allir menn ættu að stunda bæði líkamlega og andlega iðju 

Allir ættu að stunda iðju sem þeir hafa gaman af og njóta 

Veika huga, veika líkama og veikar sálir er hægt að græða í gegnum iðju 

(Dunton, 1919) 

 

 

„Charing for our seniors is perhaps the greatest responsibility we have. 

Those who walked before us have given so much and made possible the life we all enjoy“ 

(John Hoeven) 

 

 

„Man, through the use of his hands, as they are energized by mind and will, 

can influence the state of his own health“ 

(Mary Reily) 
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Kafli I 

Inngangur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni höfunda til BS gráðu í iðjuþjálfunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri (HA). Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að 

kanna reynslu og upplifun aldraðra af þátttöku í skipulögðu félagsstarfi og hvort hún hafi 

áhrif á þeirra velferð. Markmiðið er að vekja athygli fólks á því hvaða þýðingu og gildi það 

hefur fyrir aldraða að vera virkir þátttakendur í slíku félagsstarfi.  

Í kaflanum er fjallað um bakgrunn viðfangsefnisins, tilgang og gildi fyrir iðjuþjálfun, 

aldraða og samfélagið í heild. Skýrt er frá hugmyndafræðilegri nálgun, aðferðafræði, áætlun 

framkvæmdar, forsendum og undirbúningi fyrirhugaðrar rannsóknar. Að lokum er greint frá 

uppbyggingu rannsóknaráætlunarinnar og meginhugtök skilgreind. 

 

Bakgrunnur viðfangsefnis 

Þegar fjallað er bæði um farsæld og velferð í tengslum við öldrun kemur hugtakið 

lífsgæði oft fram. Þar er það skilgreint sem virkni, nánd, sátt og gleði. Félagsstörf tengjast 

öllum þessum þáttum, enda er iðja í flestum tilvikum talin vera fjölbreytt, allt frá andlegu og 

líkamlegu atferli, til hreyfingar og kyrrstöðu (Jón Björnsson, 1996). Tengsl eru á milli 

heilsufars aldraðra og þess að taka þátt í skipulögðu félagsstarfi. Þeir sem eiga í góðum 

félagslegum tengslum eru við betri heilsu á sínum efri árum en þeir sem eiga í litlum 

félagslegum samskiptum. Þátttaka er því talin vera heilsueflandi atferli sem getur miðlað 

jákvæðum tengslum milli félagslegra samskipta og velferðar (Chang, Wray og Lin, 2014). 

Þátttaka hefur einnig verið talin mikilvæg til þess að viðhalda sjálfstæði og virkni 

einstaklingsins (Levasseur, Desrosiers og Whiteneck, 2010). Í ljósi þessa er mikilvægt fyrir 

einstakling sem kominn er á efri ár að taka þátt í tómstunda- og félagsstarfi, vegna þess að  
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með hækkandi aldri verður skerðing á líkamlegri- og vitrænni færni. Einnig dregur þátttaka úr 

líkum á því að fólk finni fyrir einmanaleika, vanmáttarkennd og leiða (Leitner og Leitner, 

2012).  

 

Tilgangur og gildi fyrir iðjuþjálfun  

Iðjuþjálfun er byggð út frá þeirri hugmyndafræði að mikilvægt sé fyrir heilsu fólks að 

stunda einhverskonar iðju sem veitir þeim ánægju, fullnægir þeirra þörfum og stenst kröfur 

og venjur samfélagsins (Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilsson, 2011). Mikilvægt 

er að skipulagt félagsstarf sé byggt út frá sjónarmiðum og þörfum aldraðra (James, 2014). 

Miklu máli skiptir þegar byggja á upp þjónustu að finna leiðir sem stuðla að þessum þáttum. 

Aldraðir eru fjölbreyttur hópur og nýta má þá reynslu sem þeir hafa öðlast á langri ævi sinni 

til að skapa jákvætt samstarf (Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir og Eygló Daníelsdóttir, 2011). Sýnt 

hefur verið fram á að samspil sé á milli þátttöku í skipulögðu félagsstarfi og velferðar (Chang 

o.fl., 2014) og því er mikilvægt að slík starfsemi höfði til notendanna svo þeir hafi áhuga á 

því að sækja félagsstarfið (Leitner og Leitner, 2004).  

 

Hugmyndafræðileg nálgun 

Fyrirhuguð rannsókn byggir á hugmyndafræði kanadíska iðjuþjálfunarlíkansins, 

Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) (mynd 1). 

CMOP-E horfir á samspil einstaklingsins út frá þátttöku (e. engagement) hans í athöfnum 

daglegs lífs, iðju hans og umhverfi (Canadian Association of Occupational Therapists 

(CAOT), 2002). 
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Val á rannsóknaraðferð  

Til að leita svara við fyrirhugaðri rannsóknarspurningu verður eigindleg 

fyrirbærafræðileg rannsóknaraðferð valin og þátttakendur verða fundnir með tilgangsúrtaki.  

Skilyrði fyrir þátttöku er að vera einstaklingur á aldrinum 75-85 ára og hafa tekið þátt í 

skipulögðu félagsstarfi öldrunarheimilis á Norðurlandi í að minnsta kosti sex mánuði. Gagna 

verður aflað með viðtölum þar sem notast verður við hálfopinn viðtalsramma (fylgiskjal 1) 

og við greiningu gagna verður notast við sniðmátun.  

Lagt verður upp með eftirfarandi rannsóknarspurningu: Á hvaða hátt upplifa aldraðir 

að þátttaka í skipulögðu félagsstarfi hafi áhrif á þeirra velferð? 

 

Ástæða fyrir verkefnavali og forsendur verkefnis  

Ástæða fyrir vali á viðfangsefninu er sú að höfundar verkefnisins hafa áhuga á 

málefnum aldraðra og þeirra velferð og eru höfundar forvitnir að vita hvort skipulagt 

félagsstarf uppfylli áhuga og þarfir notendanna. 

 

Takmarkanir  

Það sem mun helst takmarka fyrirhugaða rannsókn er að rannsakendur geta ekki vitað 

fyrir fram hvort viðmælendur verði viljugir til að deila reynslu sinni, færir um að ígrunda 

eigin reynslu og séu frásagnarfúsir, þó svo að þeir verði valdir eftir markmiðum 

rannsóknarinnar. Eins er hætta á að rannsakendum yfirsjáist þá sem hafa góða 

frásagnarhæfileika og taki eingöngu viðtal við þá sem eiga auðvelt með að tjá sig. 
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Uppbygging rannsóknaráætlunar 

Verkefninu er skipt í fjóra kafla auk fylgiskjala. Fyrsti kafli sem er inngangskafli 

rannsóknaráætlunarinnar inniheldur kynningu á bakgrunni viðfangsefnisins. Kafli númer tvö 

inniheldur fræðilega umfjöllun og gagnreyndar rannsóknir sem tengjast rannsóknarefninu. 

Aðferðarfræðin er viðfangsefni kafla númer þrjú og í þeim fjórða er samantekt á helstu 

atriðum úr fræðilegri umfjöllun, vangaveltur og hugmyndir höfunda af nýjum rannsóknum. 

 

Skilgreiningar á lykilhugtökum 

Aldraðir: Samkvæmt lögum um málefni aldraðra nr.125/1999 segir að sá sé aldraður sem 

hefur náð 67 ára aldri. 

Skipulagt félagsstarf: Skipulagt félagsstarf er hverskonar starfsemi sem er valin fúslega, hvort 

sem það þjónar gagnlegum tilgangi eða skemmtun (Chen, 2014). 

Velferð: Í íslenskri orðabók er velferð skilgreind sem velfarnaður, velmegun eða hagsæld 

(Íslensk orðabók, 2007). 

Þátttaka: er aðild að, eða hlutdeild einstaklings í fjölbreytilegum aðstæðum í lífinu 

(American Occupational Therapy Association (AOTA), 2008). 
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Kafli II 

Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um þátttöku aldraðra í skipulögðu félagsstarfi og hvaða 

áhrif hún hefur á þeirra velferð út frá fræðilegum heimildum. Í upphafi er kanadísku 

hugmyndafræðinni gerð skil, fjallað verður um aldraða, þjónustu við þá ásamt þátttöku þeirra 

í skipulögðu félagsstarfi. Rýnt verður í samspil iðju og velferðar ásamt því að skoða hvaða 

áhrif iðja hefur á heilsu aldraðra. Að lokum verður fjallað um kynjamismun í þátttöku í 

skipulögðu félagsstarfi ásamt þeim þáttum sem stuðla að og/eða torvelda þátttöku aldraðra.  

Við heimildaleit fræðilegrar umfjöllunar notast höfundar verkefnis við gagnagrunna 

EBSCOhost, Snara.is, ProQuest, PubMed, OTseeker, leitir.is og Google Scholar. Einnig var 

efni fengið af heimasíðum, úr skýrslum og bókum. Leitarorðin sem notuð voru: Aldraðir, 

þátttaka, velferð, takmarkanir, hindranir, skipulagt félagsstarf. Old adults, participation, 

engagement, well being, barriers, organized social activity. 

 

Kanadíska iðjuþjálfunarlíkanið CMOP-E 

Til að þjónusta iðjuþjálfa við aldraðra verði sem skilvirkust hvað varðar þátttöku 

þeirra í skipulögðu félagsstarfi, er mikilvægt að skoða viðfangsefnið út frá ólíkum 

sjónarhornum innan iðjuþjálfunarfagsins. Þessi rannsóknaráætlun byggir á hugmyndafræði 

kanadíska iðjuþjálfunarlíkansins, CMOP-E. Í líkaninu (mynd 1) er áhersla lögð á eflingu við 

iðju og þátttöku. Samkvæmt hugmyndafræðinni snýst efling um samvinnu, breytingu og 

þátttöku skjólstæðinga. Efling felur meðal annars í sér örvun, hvatningu, leiðsögn, kennslu og 

stuðning við einstaklinginn til að hann geti mótað eigið líf og tekið þátt í samfélaginu 

(CAOT, 2002). Líkanið um eflingu, iðju og þátttöku var stofnað af Polatajko, Townsend og  
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Craik árið 2007. CMOP-E horfir á samspil einstaklingsins út frá þátttöku hans í athöfnum 

daglegs lífs, iðju hans og umhverfi. Líkanið tekur mið af því að þátttaka sé fjölbreytileg 

hlutdeild í lífsaðstæðum og hafi víðtæka merkingu. Hugtakið þátttaka felur í sér bæði það að 

framkvæma sjálfur og það sem er framkvæmt fyrir mann og hefur bæði huglægar og 

hlutlægar víddir iðju (Polatajko, o.fl. 2013b). Þegar talað er um huglæga vídd er átt við þætti 

eins og ánægju með eigin þátttöku, sjálfræði, sjálfstæði og lífsgæði, en hlutlæg vídd snýst um 

það sem fólk gerir í daglegu lífi og er öðrum sýnilegt (Hemmingsson og Jonsson, 2005; 

Polatajko, o.fl. 2013b; Snæfríður Þóra Egilsson og Guðrún Pálmadóttir, 2006). Samkvæmt 

CMOP-E felur hugtakið lífsgæði (quality of life) í sér val og þátttöku í iðju sem hvetur til 

ánægju, tilgangs, hvatningar, vonar og valdeflingar (CAOT, 2002). Innan líkansins hefur 

einstaklingurinn þrjá færniþætti þar sem lífsandinn er kjarni líkamlegra, vitrænna og 

tilfinningalegra þátta. Áhersla er lögð á það hvernig einstaklingurinn lifir í samspili við 

umhverfi sitt og þá þætti sem hafa áhrif á það. Líkanið skiptir umhverfinu upp í fjórar víddir 

sem spanna allt frá nærumhverfi einstaklingsins, eins og stuðning frá fjölskyldu, upp í 

samfélagslegt skipulag, eins og aðgengismál (menning, samfélag, stjórnsýsla og efnislegt 

umhverfi). Tengingin á milli einstaklingsins og umhverfis er iðja, og horft er á hvernig þessar 

víddir hafa áhrif á færni einstaklingsins á hverjum tíma á lífskeiðinu. Samkvæmt CMOP-E er 

iðja mikilvægur áhrifavaldur á heilsu og velferð og veitir lífinu tilgang (CAOT, 2002). 

Upplifun einstaklingsins af eigin þátttöku hefur líka áhrif (Law, 2002; Polatajko o.fl., 2013a). 
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Mynd 1. Kanadíska iðjulíkanið, CMOP-E (Polatajko o.fl., 2007). 
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Aldraðir 

Aldraðir eru aldurshópur sem hefur stækkað hratt á undanförnum árum og má það 

rekja til aukinna lífsgæða einstaklinga (Suzman og Beard, 2011). Samkvæmt miðspá 

Hagstofu Íslands (2017) um mannfjölda á Íslandi mun hann verða 452 þúsund árið 2066. Til 

samanburðar má þess geta að 1. janúar 2017 voru íbúar á Íslandi 338 þúsund. Í dag eru 

meðalævilíkur íslenskra kvenna 83,8 ár og karla 79,7 ár. Stúlkur sem fæðast árið 2066 geta 

vænst þess að verða 88,6 ára en drengir 84,4 ára og mun því meðalævi karla og kvenna 

lengjast. Þrátt fyrir að íslenska þjóðin sé að eldast eru Íslendingar enn um sinn mun yngri en 

flestar Evrópuþjóðir. Árið 2066 er talið að fjöldi Evrópubúa 65 ára og eldri verði yfir 

þriðjungur þjóða, en einungis um fjórðungur Íslendinga (Hagstofa Íslands, 2017). Í lögum um 

málefni aldraðra er lögð áhersla á að aldraðir njóti jafnréttis og að sjálfstæði þeirra sé virt 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d). Ákvæði má finna í lögum um málefni aldraðra nr. 

125/1999 sem veita öldruðum einstaklingum rétt til að fá þá heilbrigðis- og félagslegu 

þjónustu sem þeir þurfa á að halda. 

Í þeim breiða hópi aldraðra sem verður til á komandi árum, koma einhverjir til með að 

verða óvirkir félagslega. Því er mikilvægt að skima eftir og horfa á þann hóp sem á það á 

hættu að verða óvirkur félagslega og taka mið af þeim hindrunum sem standa í vegi fyrir 

hverjum og einum. Nauðsynlegt er að finna úrræði sem henta svo hægt sé að hindra slíka 

einangrun (Levasseur o.fl., 2010). Talið er að einstaklingar á aldrinum 50 til 64 ára séu í 

sérstakri hættu á því að verða félagslega einangraðir og er nauðsynlegt að auka þátttöku hjá 

þessum aldurshópum og samfélögum sem þeir búa í og finna leið til að koma í veg fyrir 

og/eða draga úr félagslegri einangrun á þessu aldursbili (Hand o.fl., 2017). Kannað hefur 

verið hvort tengsl séu á milli virkni fólks á miðjum aldri og virkni þess þegar það er komið á  
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efri ár. Í ljós kom að virkni á aldrinum 40-60 ára ræður því hversu virkt fólk er í 

tómstundaiðju sinni á efri árum (Agahi, 2008).  

 

Iðja og velferð aldraðra 

Iðja skapar margvísleg tækifæri til líkamlegrar virkni, félagslegra samskipta og 

andlegrar örvunar sem efla og viðhalda heilsu einstaklinga og hópa. Með iðju getur fólk tjáð 

þarfir sínar, upplifað samkennd og ánægju og náð árangri í því sem skiptir það máli 

(Kristjana Fenger og Guðrún Pálmadóttir, 2011). Allt það sem hindrar fólk í að stunda iðju 

sem skiptir máli er líklegt til að hafa skaðleg áhrif á heilsu þeirra og velferð (Wilcock, 2006). 

Iðja er talin lífsnauðsynleg fyrir fólk og það að stunda iðju geti komið í veg fyrir sjúkdóma og 

röskun á færni ásamt því að efla sjálfsmynd (Creek og Hughes, 2008; Law, Steinwender og 

Lexlair 1998). Það að hafa jákvætt viðhorf og að skipuleggja og undirbúa iðju hjá öldruðum 

getur stuðlað að því að einstaklingurinn upplifi iðju á jákvæðan hátt (Leitner og Leitner, 

2012). Settar hafa verið fram tvær gerðir af iðju, annars vegar þær sem eru meira krefjandi og 

þarfnast hreyfingar og virkni s.s dans, félagslíf, tónlist, námskeið og ferðalög og hinsvegar 

þær sem krefjast minni virkni s.s. ýmist handverk, að horfa á sjónvarp, lestur og slökun 

(Leitner og Leitner 2004).  

Iðja er talin vera tengd félagslegum hlutverkum og kemur fram sem samansafn 

reglubundinna athafna. Gagnvirk tengsl eru á milli velferðar fólks og þess að stunda 

einhverskonar iðju. Það að vera við góða heilsu auðveldar fólki að stunda iðju, ásamt því að 

heilsuhraustir einstaklingar eiga þess frekar kost að nýta þau tækifæri sem í boði eru. Það að 

stunda iðju hefur áhrif á heilsu einstaklinga og samfélaga, en iðjuleysi hefur yfirleitt 

neikvæðar afleiðingar (Helena Jónsdóttir, 2009; Law o.fl.,1998). Að stunda iðju getur 

minnkað streitu hjá einstaklingum og hjálpað til við að endurheimta félagslegan og  
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líkamlegan styrk (Pressman o.fl., 2009), einnig getur ástundun iðju átt þátt í því að aðstoða 

aldraða við að aðlagast hugsanlegum takmörkunum vegna langvarandi sjúkdóma (Hutchinson 

og Nimrod, 2012). 

Svo virðist sem andleg vellíðan sé mjög mikilvæg fyrir hinn aldraða einstakling og er 

fylgni á milli andlegrar velferðar og þess að stunda félagsstarf. Þetta kemur fram í 

þversniðsrannsókn Dahany o.fl. (2014) sem samanstóð af einstaklingum á aldrinum 65 til 75 

ára sem höfðu tekið þátt í 2005 útgáfunni af „Barometer“ og töldust hafa náð farsælli öldrun 

miðað við spurningalista sem lagður var fyrir. Barometer er innlend símakönnun sem gerð 

var í Frakklandi þar sem spurt var um heilsu einstaklingsins til að kanna hvort viðkomandi 

geti talist hafa náð farsælli öldrun og voru þátttakendur valdir af handahófi. Alls tóku 2160 

manns þátt og var meðalaldurinn 70,1 ár. Höfðu 645 einstaklingar eða (29,9%) af þeim sem 

tóku þátt náð farsælli öldrun samkvæmt almennum heilbrigðisviðmiðum. Slæm andleg líðan 

og ofþyngd höfðu neikvæð áhrif á farsæla öldrun. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í takt við 

aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu sviði. Andleg og líkamleg vellíðan, regluleg 

hreyfing og góð næring gegna lykilhlutverki í að öðlast farsæla öldrun. Það er því mikilvægt 

að heilbrigðisyfirvöld leggi áherslu á þessa þætti til að stuðla að farsælli öldrun í samfélögum 

(Dahany o.fl., 2014). 

 

Þjónusta við aldraða 

Á leið sinni í gegnum lífið hafa aldraðir öðlast fjölbreytta reynslu á ólíkum sviðum, 

andlegum, félagslegum og líffræðilegum. Eftir því sem aldurinn færist yfir fara flestir í 

gegnum breytingar í lífinu eins og hnignun á líkamlegri færni, starfslok, flutning á 

hjúkrunarheimili eða missir maka (Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir og Eygló Danielsdóttir, 2011). 

Að eiga í félagslegum samskiptum er talið hafa miklu víðtækari áhrif á velferð fólks en að  
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stunda líkamlega virkni. Bent hefur verið á þann mátt sem býr í því að eiga í félagslegum 

samskiptum til að þróa góða þjónustu við aldraða til framtíðar. Bættur skilningur á áhrifum 

þess að taka þátt í félagsstarfsemi er talinn vera mikilvægur þáttur við að viðhalda heilbrigði 

meðal aldraðra (Chang o.fl., 2014).  

Dow, Sparrow, Moore, Gaffy og Yates (2013) gerðu blandaða rannsókn sem snerist 

um að skoða þjónustu við aldraðra í Ástralíu út frá félagslegum þáttum, klínískum þáttum og 

stofnunum. Rannsóknin sneri einnig að því að kanna hversu vel stjórnsýslukerfið myndi 

uppfylla þarfir þeirra. Þátttakendur voru aldraðir sem sóttu félagsstarf, aldraðir sem áttu rétt á 

heimaþjónustu og fólk sem starfaði við umönnun. Tekin voru 31 rýniviðtal í hverju ríki og 

svæði fyrir sig og voru alls 3,400 þátttakendur boðaðir á fundinn. Samhliða rýniviðtölunum 

voru sendir út 59 spurningalistar til þjónustuaðila, fjölskyldumeðlima og hagsmunaaðila. 

Niðurstöður rannsóknar Dow og félaga (2013) sýndu að aldraðir í Ástralíu vildu fá að vera 

fullgildir borgarar í samfélaginu og að framlag þeirra væri viðurkennt. Þeir vildu hafa 

eitthvað um málin að segja og bentu á að þeirra rödd væri mikilvæg þegar kæmi að 

stefnumótun stjórnvalda um málefni aldraðra. Þeir vildu aðgengilega, fjölbreytta og virta 

hágæðaþjónustu og þekkingu sem myndi styðja við sjálfstæði þeirra. Einnig vildu þeir fá 

skýrar upplýsingar og skynsamlegt kerfi umönnunarþjónustu sem myndi svara þörfum þeirra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu á að betri menntun, hærri laun og meiri áhersla á 

heildræna nálgun myndi bæta gæði þjónustunnar við aldraða (Dow og félaga, 2013). 

Starfsvenjur fólks eru taldar hafa áhrif þegar kemur að því að veita þjónustu við aldraðra. 

Þegar fólk hefur unnið lengi á sama vinnustað er hætta á að það festist í gömlum hefðum og 

eigi erfitt með breyta vana sínum varðandi vinnuaðferðir. Því er hætta á að starfsfólk veiti 

þjónustu eftir sínu höfði eins og það hefur gert um ára bil. Af þessu má leiða líkur að fagleg 

þróun sé undir áhrifum þessara þátta sem svo getur skapað minni virkni í þátttöku 
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einstaklingsins (Kåhlin, Kjellberg og Hagberg, 2014). 

Sett hafa verið á Alþingi lög um öldrunarþjónustu nr.13/1999 sem eiga að tryggja að 

allir þeir sem eru orðnir sextíu og sjö ára eigi rétt á ákveðinni þjónustu. Lögin tryggja það að 

aldraðir geti fengið þá þjónustu sem þeir þurfa á að halda, s.s. heilbrigðis- og félagslega 

þjónustu. Þjónustan skal vera veitt á því stigi sem sá aldraði þarfnast miðað við ástand og 

eðli. Í lögum um öldrunarþjónustu nr. 13/1999, þriðja hluta og 13. grein segir að bjóða skuli 

upp á ferliþjónustu til og frá heimili einstaklingsins, að hann fái mat á heilsufari sínu, 

viðeigandi þjálfun, félagslegan stuðning, hafi tök á því að stunda tómstundaiðju og fái 

ráðgjöf, fræðslu og aðstoð við daglegar athafnir. Það er mikilvægt að öll sveitarfélög í 

landinu bjóði upp á fjölbreytta aðstöðu svo aldraðir geti haft þann möguleika að sækja ýmsa 

þjónustu eins og til dæmis félagsstarf. Í lögum um öldrunarþjónustu nr. 13/1999 í öðrum 

hluta og 13. grein segir „þjónustumiðstöðvar aldraðra sem eru starfræktar af sveitarfélögum 

eru til að tryggja eldri borgurum félagsskap, næringu, hreyfingu, tómstundaiðju, skemmtun 

og heilsufarlegt eftirlit. Þjónustumiðstöðvar geta starfað sjálfstætt eða í tengslum við aðra 

þjónustu sem aldraðir njóta”. 

 

Iðjuþjálfun og aldraðir 

Til að aldraðir eigi kost á að eiga innihaldsríkt líf á efri árum er ekki nægjanlegt að 

huga eingöngu að faglegri þróun tómstunda- og félagsstarfs heldur þarf að taka mið af áhuga, 

gildum og þörfum hvers einstaklings (Agahi, 2008). Þegar einstaklingur nær þeim 

tímamótum að verða aldraður getur þjónusta iðjuþjálfa m.a. falist í því að ráðleggja og veita 

stuðning til að hann hafi möguleika á farsælli öldrun. Þjónusta sem iðjuþjálfi getur veitt 

einstaklingum er m.a. að mynda ný félagsleg tengslanet, finna önnur eða ný áhugamál, hafa  
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þjónustuna skapandi og ýta undir þátttöku hjá einstaklingnum sem og aðstoða þá við að 

aðlagast þeim breytingum sem verða við upphaf starfsloka (Knotts, 2008). Iðjuþjálfar líta til 

þess hversu mikilvægt er að efla færni og þátttöku einstaklinga og leggja þeir áherslu á þarfir 

og óskir neytenda (Sigríður K. Gísladóttir og Þóra Leósdóttir, 2011). Hand o.fl. 2017 gerðu 

þversniðsrannsókn meðal fólks á aldrinum 50 ára og eldri í norðaustur Denver og norðvestur 

Aurora. Rannsóknin snerist um að kanna þætti tengda félagslegri einangrun meðal aldraðra 

sem bjuggu í þéttbýli og tóku 161 einstaklingar þátt í rannsókninni. Af þeim sem tóku þátt 

sögðust 24% hafa lítið félagslegt tengslanet og 43% lýstu því yfir að þeir vildu meiri 

félagslega þátttöku. Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar telja Hand og félagar (2017) að 

iðjuþjálfar ættu að geta samið við aðra heilbrigðisstarfsmenn og stefnumótendur um að þróa 

staðbundnar aðferðir og almenn stefnumótandi markmið til að stuðla að félagslegri þátttöku 

og betri tengslum við aldraða. Tilraunir til að þróa nýjar aðferðir geta falið í sér aukin 

tækifæri félagsmiðstöðva til að tengjast betur samfélagslegum og félagslegum viðburðum, að 

byggja upp vináttu frá gömlum tímum eða hvetja til samfélags- og tómstundaaðstöðu. 

Iðjuþjálfar ættu einnig að geta beitt hæfileikum sínum með því að aðlaga þjónustu sína að 

þörfum notenda með mismunandi líkamlegar- og vitrænar skerðingar. Fagaðilar úr ýmsum 

stéttum geta unnið í teymi til að vinna með notendum þjónustunnar þar sem þeir bera kennsl á 

áhuga, gildi og þarfir einstaklinganna, sem og að skilgreina heilsufarslegar hindranir við 

þátttöku og byggja sterkara félagslegt stuðningsnet (Hand o.fl., 2017).  

 

Þátttaka aldraðra í skipulögðu félagsstarfi 

Félagsleg þátttaka hefur lengi verið talinn mikilvægur þáttur í virkri öldrun, hvort sem 

um ræðir þátttöku í formlegu eða óformlegu félagsstarfi. Félagsleg þátttaka minnkar vegna 

eðlilegrar öldrunar en getur viðhaldist með daglegri virkni sem leiðir til minni skerðinga á  
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efri árum (Tomioka, Kurumatani og Hosoi, 2015). Samkvæmt upplýsinga- og þjónustuveitu 

opinberra aðila á Íslandi, eiga aldraðir þess kost að sækja félagsskap og dagþjónustu til 

þjónustumiðstöðva og félagsmiðstöðva fyrir aldraðra. Þessar stöðvar starfa í flestum 

sveitarfélögum á Íslandi. Um allt Ísland vinna félagasamtök að hagsmunum þeirra. Markmið 

þeirra er að standa fyrir félagsstarfi sem lýtur að menningar-, fræðslu og tómstundamálum. 

Félögin eru opin fyrir alla sem eru orðnir sextíu ára og eldri og maka þeirra þó þeir séu yngri 

(Island.is, e.d.).  

Sambandið milli þátttöku í virkni og heilsu er vel þekkt. Það hefur lengi verið vitað að 

þátttaka í ýmiskonar starfsemi, svo sem sjálfboðavinnu, áhugamálum, fara í heimsókn til 

kunningja/vina og að stunda íþróttir hefur jákvæð áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsu. 

Það dregur úr hættu á skerðingum og minnkar líkur á vitsmunalegri hnignun og þunglyndi. 

Nýlegar rannsóknir styðja þessar eldri niðurstöður, þar með talin nýleg kerfisbundin athugun 

á þátttöku og heilsufarslegum áhrifum hjá öldruðum (Fox, Morrow-Howell, Herbers, Battista 

og Baum, 2017). Sýnt hefur verið fram á að þátttaka í félagsstarfi hægir á vitsmunalegri 

skerðingu hjá öldruðum. Hins vegar er minna vitað um áhrif ánægju í félagsstarfinu og hvort 

hún auki ávinninginn af því. Starfsfólk sem vinnur við félagsstarf aldraðra ætti að íhuga hve 

stór þáttur ánægja hins aldraða er þegar það hvetur þá til þátttöku. Nánari rannsókna er þörf 

til að skera úr um hvaða áhrif ánægja við þátttöku hefur á starfsemi heilans. Meiri skilningur 

á þessum þáttum mun geta hjálpað til við að grípa inn í vegna félagslegra erfiðleika, ásamt 

því að auka sjálfstæði og lífsgæði aldraðra (Flatt og Hughes, 2013).  

Tomioka o.fl. (2015) gerðu megindlega langtímarannsókn í Kashiba í Nara-héraði í 

Japan. Þátttakendur voru 65 ára einstaklingar sem ekki þurftu aðstoð við athafnir daglegs lífs 

frá heimaþjónustu. Sendir voru út 12,577 spurningalistar í janúar 2011 og var svarhlutfallið 

72,5%. Þremur árum síðar voru svipaðir spurningalistar sendir út til að fá uppfærslu, alls voru  
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þá 4,588 svör gild. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna tengsl milli minnkunar á virkni 

við daglegar athafnir og félagslegrar þátttöku. Niðurstöður leiddu í ljós að félagsleg þátttaka 

minnkaði verulega áhættuna á því að einstaklingar yrðu óvirkir við daglegar athafnir sínar 

(IADL). Þeir sem stunduðu félagsstarf af einhverju tagi höfðu minni vitræna skerðingu og 

færri skerðingar við IADL en þeir sem ekki voru virkir í félagsstarfi. Með IADL er átt við 

tómstundaiðju, leik, félagslega þátttöku, svefn, hvíld og nám (AOTA, 2008). 

Samkvæmt megindlegri rannsókn Willie-Tyndale o.fl., (2016) sem var gerð meðal 

2,943 þátttakenda 60 ára og eldri og snerist um þátttöku í félagslegri starfsemi meðal aldraðra 

á Jamaíka og greiningu á félagsfræðilegum, lýðfræðilegum og heilsufarslegum einkennum. 

Niðurstöður leiddu í ljós að einstaklingar með framhaldsskólamenntun voru tvisvar sinnum 

líklegri en þeir sem höfðu grunnskólanám eða minna, til að vera heimsóttir af vinum og taka 

þátt í félagsstarfi. Karlmenn, einstæðingar og þeir sem njóta lítils sjálfstæðis voru líklegri til 

að sækja ekki félagsstarfsemi. Talið er að gott aðgengi að samgöngum, þar með talin 

ferliþjónusta tengist meiri þátttöku í samfélaginu meðal aldraðra (Dahan-Oliel, Gelinas og 

Mazer, 2008). Félagsleg net- og stuðningskerfi gegna mikilvægu hlutverki í því að auðvelda 

félagslega þátttöku meðal hópa fullorðinna. Ef mögulegt er, ætti heilsu- og félagslegt inngrip 

að einblína á forvarnir, seinkun og afturköllun áhættuþátta sem tengjast minni virkni í 

félagslegri þátttöku (Tomioka o.fl., 2015).  

 

Kynjamismunur í þátttöku í skipulögðu félagsstarfi 

Svo virðist sem að kynjunum sé mismunað þegar kemur að starfsemi 

félagsmiðstöðva. Marhánková (2014) benti á að hlutverk kynjanna um ævina er mismunandi 

og hefur því óhjákvæmilega áhrif á það hvernig einstaklingurinn tekst á við það að hætta að 

vinna. Gerð var eigindleg etnógrafísk rannsókn sem stóð yfir 3. ára tímabil. Tvær  
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félagsmiðstöðvar í Tékklandi voru bornar saman þar sem boðið var upp á skipulagt 

félagsstarf fyrir eldri borgara sem byggt var á hugmyndafræðinni um virka öldrun. 

Viðmælendur voru valdir af handahófi, og voru alls 34 skjólstæðingar og 13 starfsmenn. Í 

rannsókninni voru notaðar ýmsar aðferðafræðilegar nálganir. Rannsóknin snerist um að 

kanna hvort munur væri á skipulögðu félagsstarfi karla og kvenna með tilliti til virkrar 

öldrunar. Markmiðið var að skoða á gagnrýninn hátt hugmyndina um virka öldrun, og benda 

á að ef starfsemin væri kynjaskipt hefði það áhrif á getu og/eða vilja einstaklingsins til þess 

að taka þátt í skipulögðu félagsstarfi. Rannsóknin var langtímarannsókn og unnin út frá 

félagsfræðilegu sjónarhorni. Niðurstöður hennar leiddu í ljós að mikill meirihluti þeirra sem 

sóttu félagsstarfið voru konur. Svo virtist sem félagstöðvarnar höfðuðu frekar til kvenna en 

karla, t.d. voru þær skreyttar með dúkkum og skrauti og starfsemin bauð meira upp á það sem 

hentaði konum. Að mati kvennanna höfðu karlarnir oft „truflandi“ áhrif á hópastarfið. Einnig 

bentu niðurstöður rannsóknar Marhánková (2014) til þess að fagaðilar verði að vera á 

varðbergi gagnvart því hvernig starfsemi félagsmiðstöðva er skilgreind. Stuðla þarf að virkri 

öldrun og leggja áherslu á þá félagslegu þætti sem gera einstaklingum kleift að vera virkir í 

ellinni. Karlmenn eru dæmdir þannig að þeir séu ekki virkir og hafi þar af leiðiandi ekki 

heilbrigðan lífsstíl á efri árum, af því að þeir mæta ekki í þá starfsemi sem boðið er upp á í 

félagsmiðstöðvum. Marhánková (2014) segir að ekki megi dæma karla þannig því að þeir 

hafi ýmislegt annað fyrir stafni og eru flestir virkir en bara á öðrum sviðum. Grundvallaratriði 

sé að skilja þessa tengingu til að átta sig á af hverju sumir taki frekar þátt í skipulögðu 

félagsstarfi sem er í boði í félagsmiðstöðvum en aðrir. Marhánková (2014) bendir á að eyða 

sé í rannsóknum hvað varðar kynjahlutfall og þátttöku í félagsmiðstöðvum. Talið er að 

karlmenn aðhyllist frekar hátt vinnusiðferði og er það talin ein af ástæðum þess að konur séu í 

meiri hluta hvað varðar þátttöku í skipulögðu félagsstarfi. Rannsóknir telja að mismunandi  
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atvinnuþátttaka af þessari kynslóð sé eitt af því sem skýri þennan mun (Leitner og Leitner, 

2012). Því er talið að ef öldruðum einstaklingi með hátt vinnusiðferði yrði boðið að stunda 

iðju sem ekki hefði neinn tilgang eða þýðingu myndi hann mjög líklega hafna henni. Talið er 

að það sé fráhrindandi fyrir aldraðan einstakling að taka þátt í iðju sem hefur enga þýðingu, 

en síður ef starfsemin er vinnumiðuð sem kemur þannig til móts við þarfir þeirra sem vilja 

vera afkastamiklir, gefandi og skapandi (Leitner og Leitner, 2004). 

 

Hindranir við þátttöku aldraðra í skipulögðu félagsstarfi 

Þeir þættir sem aldraðir telja að hindri hvað mest þátttöku í skipulögðu félagsstarfi eru 

í samræmi við þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á þáttum tengdum félagslegri einangrun 

meðal aldraðra. Má þar m.a. nefna lágar tekjur, slaka heilsu, skort á samgöngum og það 

hversu lítið samfélagið í heild er upplýst um félagslega einangrun og áhrif hennar (Hand o.fl., 

2017). Hindranir við þátttöku geta einnig legið í hinu ytra umhverfi einstaklingsins, s.s. 

slæmu aðgengi, háum köntum, bílastæðum og lélegum almenningssamgöngum (Bull, Hoose 

og Weed, 2003). Félagslegar hindranir getur hins vegar verið erfiðara að koma auga á og þær 

geta verið af ýmsum toga. T.d getur einstaklingnum fundist hann vera óvelkominn í 

tómstundastarfið, ekki fundist hann tilheyra hópnum og hann getur jafnframt upplifað aðrar 

neikvæðar tilfinningar (Bull o.fl., 2003). Skortur á tekjumöguleikum og því að afla tekna 

tengist því að verða aldraður og geta þessir þættir verið takmörkun þegar þátttakan kostar 

peninga. Aðgengi að ferliþjónustu dregur úr hindrunum félagslegrar þátttöku hjá öldruðum og 

getur haft bein áhrif á framboð og notkun tækifæra til þátttöku. Góðar samgöngur eru því 

mikilvægur þáttur sem hvetur til félagslegrar virkni (Willie-Tyndale o.fl., 2016).  

Rannsókn Fox og félaga (2017) sem var birt í alþjóðlegu tímariti iðjuþjálfunar, snerist 

um að kanna af hverju aldraðir sem bjuggu í þjónustuíbúðum voru ekki að taka meiri þátt í  
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skipulögðu félagsstarfi í nágrenni sínu en raun bar vitni. Rannsóknin var gerð í St. Louis í 

Bandaríkjunum. Tekin voru viðtöl við 51 einstakling 60 ára og eldri. Niðurstöðurnar bentu til 

að margir aldraðir lifi ekki heilsusamlegu líferni sem komi niður á heilsu þeirra og þátttöku í 

skipulögðu félagsstarfi. Skýringar sem þátttakendur gáfu á því af hverju þeir væru ekki að 

taka þátt var m.a. það að þeir töldu sig ekki hafa tækifæri til að taka þátt í skipulögðu 

félagsstarfi. Af þessu má því álykta að þeir sem byggja upp þjónustu varðandi skipulagt 

félagsstarf þurfi að einblína á það að takast á við samfélagsleg viðfangsefni varðandi þátttöku 

í skipulögðu félagsstarfi. Þegar þjónusta er þróuð þarf að hafa skjólstæðingsmiðaða nálgun að 

leiðarljósi og taka mið af þörfum og gildum þeirra sem þjónustan er ætluð (Fox o.fl., 2017).  

 

  



Aldraðir og skipulagt félagsstarf: Skiptir þátttaka máli? 19 

 
 

Kafli III 

Aðferðafræði og áætlun framkvæmdar 

Í eftirfarandi kafla verður skýrt frá þeirri aðferðafræði sem beitt verður í fyrirhugaðri 

rannsókn. Greint verður frá því hvernig þátttakendur verða valdir ásamt því hvernig 

gagnaöflun og greining mun fara fram. Í lok kaflans verður fjallað um hverjar mögulegar 

takmarkanir gætu orðið, réttmæti og áreiðanleika hennar, ásamt siðfræði og stuttri samantekt. 

Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna á hvaða hátt þátttaka í skipulögðu félagsstarfi 

hafi áhrif á velferð aldraðra. Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Á 

hvaða hátt upplifa aldraðir að þátttaka í skipulögðu félagsstarfi hafi áhrif á þeirra velferð? 

 

Rannsóknaraðferð 

Til að leita svara við fyrirhugaðri rannsóknarspurningu verður eigindleg 

fyrirbærafræðileg rannsóknaraðferð notuð. Ástæða þess að eigindleg aðferð verður notuð er 

sú að rannsóknarspurningin snýr að því að kanna reynslu og upplifun fólks. Eigindleg aðferð 

gefur rannsakendum tækifæri á að skoða hlutina ofan í kjölinn og öðlast dýpri skilning á 

fyrirbærinu sem rannsaka á, heldur en ef notast yrði við megindlega rannsóknaraðferð. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir skilja og/eða lýsa tilteknum mannlegum fyrirbærum (Denzin 

og Lincoln, 2005; Sigríður Halldórsdóttir, 2013), eru heildrænar og leggja áherslu á að ná 

heildarmynd af tilteknu fyrirbæri og tengslum innan ákveðinnar menningar eða kerfis. 

Eigindleg rannsóknaraðferð leggur áherslu á hið persónulega og að skilja fyrirbærið 

(Janesick, 1994; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Til þess að slíta ekki félagsfræðileg fyrirbæri 

úr samhengi, er talið best að rannsaka fyrirbærin í sínu eigin umhverfi, því horft er á svo lítið 

brot raunveruleikans þegar vegið er, mælt og talið og þess vegna sé ekki hægt að heimfæra 

það upp á heildina alla. Best er fyrir rannsakendur að verða hluti af umhverfinu sem  
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rannsóknin fer fram í, skoða það og skilja frá eigin sjónarmiðum og gera sér í hugarlund 

hvernig sé að vera hluti af heildinni. Talið er að engir tveir upplifi raunveruleikann eins, og 

því sé ekki hægt að finna meðaltöl. Einnig er betra að styðjast við eigindlega 

rannsóknaraðferð ef þátttakendur eru fáir. Aðferðin er talin virka best þegar ekki er fyrirfram 

vitað hver útkoma rannsóknarinnar verður og leyfa gögnunum að þróa kenningar um það 

sem er, eða gæti verið að gerast (Sigurlína Davídsdóttir, 2013). Áhersla fyrirbærafræðinnar 

er sú að rannsaka hvaða hugmyndir fólk gerir sér um einhver ákveðin fyrirbæri og hvernig 

manneskjan hugsar. Hún snýst um það að rannsakendur noti opinn huga þegar þeir skoða 

reynslu fólks og reyni eftir bestu getu að leggja til hliðar þær fyrirframgerðu hugmyndir sem 

hafðar eru um viðfangsefnið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 

Þátttakendur 

Til að fá sem besta mynd af rannsóknarefninu verða þátttakendur valdir með 

tilgangsúrtaki. Í tilgangsúrtaki er fjöldi þátttakendanna ekki ákveðinn fyrirfram, heldur valdir 

út frá því sem hentar best markmiði rannsóknarinnar. Þátttakendur verða að hafa víðtæka 

þekkingu og persónulega reynslu af því viðfangsefni sem áætlað er að skoða (Katrín Blöndal 

og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Skilyrði fyrir þátttöku er að vera einstaklingur á aldrinum 

75 - 85 ára og hafa tekið þátt í skipulögðu félagsstarfi öldrunarheimilis á Norðurlandi í 

minnst sex mánuði. Í upphafi verður haft samband við stjórnendur öldrunarheimilanna og 

þeir fengnir til að benda rannsakendum á einstaklinga sem taka þátt í skipulögðu félagsstarfi á 

þeirra vegum. Rannsakendur hafa svo samband við þá einstaklinga sem þeim var bent á og 

athuga hvort þeir séu viljugir til að vera þátttakendur í rannsókninni. Í kjölfarið mæla þeir sér 

svo mót eftir hentugleika og rannsakendur láta væntanlega þátttakendur fá kynningabréf 

(fylgiskjal 2), þar sem fram kemur í hverju þátttakan felst og þeir beðnir um að skrifa undir  
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upplýst samþykki (fylgiskjal 3). Rannsakendur láta væntanlega þátttakendur vita af því að 

enginn sé þvingaður til þátttöku gegn vilja sínum og sé frjálst að hætta þátttöku hvenær sem 

er eftir að hún hefst. Leyfi verður fengið hjá væntalegum þátttakendum til þess að notast við 

viðtölin í niðurstöðum rannsóknarinnar og þeir látnir vita af því að dulnefni verði notað til að 

vernda persónuupplýsingar þeirra.  

 

Áætlun framkvæmdar 

Við söfnun gagna verður notast við hálfopin viðtöl, en þau hafa þann megintilgang að 

lýsa félagslegum ferlum annars vegar og hins vegar að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í 

tilveru fólks. Viðtöl eru félagsleg athöfn og endurspegla samspil hegðunar, hugsana, skynjana 

og tilfinninga (Gubrium og Holstein, 2002; Helga Jónsdóttir, 2013; Seidman, 2006) og eru 

því í takt við hugmyndafræðina sem verkefnið er byggt á. Viðtalsramminn (fylgiskjal 1) er 

hannaður út frá fimm fyrirfram greindum þemum sem komu út úr rannsókn Dow o.fl. (2013), 

„What do older Australians want?“. Sú rannsókn snerist um hvaða þjónustu aldraðir vildu fá 

frá umönnunaraðilum sem sjá um öldrunarþjónustu í Ástralíu: að framlag þeirra sé 

viðurkennt, að vera fullgildir þjóðfélagsþegnar, að fá aðgengilega þjónustu, að hafa fjölbreytt 

félagsstarf, að fólk hafi þekkingu sem styður við sjálfstæði þeirra, að fá skýrar upplýsingar, 

að hafa val og að fá þjónustu sem uppfyllir þarfir þeirra. Í upphafi munu rannsakendur nálgast 

viðfangsefni rannsóknarinnar mjög opið, en þegar líður á viðtalið verða spurningarnar 

afmarkaðri. Gerð verður samantekt á aðalatriðum niðurstaðna eftir hvert viðtal. Þegar mettun 

hefur verið náð og rannsakendur búnir að skrifa upp viðtölin orðrétt hefst gagnagreining sem 

rannsakendur gera í sameiningu. Í viðtölum koma alla jafna fram mjög ítarlegar upplýsingar, 

en gallinn við þau er að viðtalstækni rannsakanda hefur mikið að segja varðandi réttmæti 

niðurstaðna. Útkoman úr viðtalinu er háð túlkun rannsakanda á svörunum. Markviss þjálfun  
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er mjög mikilvæg ef nota á viðtalsramma (Guðrún Pálmadóttir, 2013). Mikilvægt er að 

rannsakendur séu meðvitaðir um þessa hugsanlegu annmarka. 

 

Gagnagreining 

Gagnagreining eigindlegra rannsóknaraðferða tekur talsverðan tíma og rannsakandinn 

leyfir gögnunum að lifa með sér til að melta þau betur (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Sniðmátun verður notuð við greiningu gagna sem gerir rannsakendum kleift að máta gögnin 

úr rannsókninni við þau fyrirframgreindu þemu sem þeir gera sér í upphafi rannsóknar. Í 

upphafi gagnagreiningar fer hver og einn rannsakandi yfir öll viðtölin, vélritar þau upp 

orðrétt, gefur þátttakendum dulnefni og greinir viðtölin niður í þemu. Þar á eftir verður búið 

til skjal fyrir hvert og eitt þema og rannsakendur fara svo aftur yfir gögnin og setja viðeigandi 

upplýsingar í skjölin fyrir hvert þema. Þá koma í ljós upplýsingar sem hægt er að nota við 

þemagreininguna. Ný þemu verða búin til ef þurfa þykir, eftir að rannsakendur hafa farið yfir 

öll gögnin (King, 2012). Það er ekki til nein ein rétt leið við að greina gögn í eigindlegri 

rannsókn. Útkoman úr greiningunni þarf ekki að vera nákvæmlega eins hjá tveimur 

rannsakendum til að vera réttmæt. Rannsóknargögnin sem verða til í eigindlegri rannsókn eru 

yfirleitt mjög viðamikil og erfitt getur reynst að greina þau og einnig krefst greiningin mikilla 

greiningahæfileika. Gæði greiningarinnar haldast því í hendur við gæði rannsóknarinnar 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

 

Réttmæti og áreiðanleiki 

Til þess að meta gæði rannsóknar þarf að þekkja hugtökin „áreiðanleiki“ og 

„réttmæti“, en þau eru nokkurs konar mælikvarði á gæði. Áreiðanleiki segir til um hversu 

stöðug útkoman er á milli mælinga, en réttmæti er mæling á því hvort verið sé að mæla það  
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sem ætlast er til og hvort að það sé rétt mælt. Í eigindlegum rannsóknum eru fjögur viðmið 

um réttmæti og áreiðanleika rannsóknar, trúverðugleiki, yfirfærslugildi, traustleiki og 

staðfestanleiki (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Það eru helst fjögur atriði sem ógna trúverðugleika og réttmæti í eigindlegum 

rannsóknum og munu þessi atriði geta ógnað trúverðugleika og réttmæti í fyrirhugaðrar 

rannsóknar: 1) þegar rannsakandi áttar sig ekki á að hann hafi náð mettun, 2) rannsakandi 

heldur ekki nægilegri fjarlægð frá þátttakendum og missir fyrir vikið gagnrýna augað, sem 

þar af leiðandi veldur skekkju í rannsókninni, 3) þegar val á úrtaki er ekki nógu vandað og 

verður of einsleitt þannig að það endurspeglar ekki þýðið nægilega vel og 4) þegar 

rannsakandi lokar of fljótt á gagnasöfnun og gagnagreiningu og gefur þeim hlutum ekki 

nægilegan tíma (Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Lincoln og Guba 1985). 

 

Takmarkanir 

Það sem getur helst takmarkað fyrirhugaða rannsókn er að rannsakendur geta ekki 

vitað fyrirfram hvort viðmælendur verði viljugir til að deila reynslu sinni, færir um að 

ígrunda eigin reynslu og séu frásagnargóðir, þó svo að þeir séu valdir eftir markmiðum 

rannsóknarinnar. Eins er hætta á að rannsakendum yfirsjáist þeir sem hafa góða 

frásagnarhæfileika og taki eingöngu viðtal við þá sem eiga auðvelt með að tjá sig, en það 

getur valdið skekkju í úrtakinu. Þar sem úrtökin eru lítil og fáir staðir í rannsókninni getur 

orðið úrtaksskekkja, en þá vantar nauðsynlega breidd í úrtakið og skekkja verður í 

heildarmynd fyrirbærisins. Of lítið úrtak getur hamlað því að mettun náist og það getur ógnað 

trúverðugleika rannsóknarinnar. Með mettun er átt við þegar litlar eða engar nýjar 

upplýsingar koma fram sem skipta máli (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013; 

Sandelowski, 1995). Þar sem um fyrirbærafræðilega aðferð ræðir, þurfa rannsakendur að vera  
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meðvitaður um eigin skoðanir á viðfangsefninu og nálgast það með opnum hug (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013) en ekki er hægt að tryggja að svo verði. 

Framsetning niðurstaða getur haft áhrif á trúverðugleika hennar og einnig skiptir máli hve vel 

rannsakendur ná að túlka niðurstöðurnar og rökstyðja þær (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Vel fram settar niðurstöður styrkja trúverðugleikann. 

 

Siðfræðilegar vangaveltur  

Þegar rannsókn er gerð er mikilvægt að uppfylla siðferðilegar kröfur. Trúnaður við 

þátttakendur og að gæta hagsmuna þeirra er grundvallaratriði í öllum rannsóknum. Í 

eigindlegum rannsóknum er oft á tíðum meiri nálægð við þátttakendur en í megindlegum 

rannsóknum og getur siðfræði rannsóknarinnar reynst snúnari en þegar um ræðir nafnlausa 

spurningalista. Til að vernda og varðveita trúnaðarsamband við þátttakendur og tryggja að 

ekki sé hægt að rekja rannsóknarniðurstöður til þátttakenda er betra að hafa úrtökin ekki mjög 

fá og velja viðmælendur frá fleiri en einum stað. Einnig þarf að hafa í huga að þar sem um 

viðtöl er að ræða geta rannsakendur fengið fram upplýsingar sem ekki er búist við og geta 

jafnvel varðað við lög (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í siðfræði 

heilbrigðisgreina liggja fjórar höfuðreglur til grundvallar rannsóknum (Sigurður Kristinsson, 

2013).  

Skaðleysisreglan: Fjallar um það að heilbrigðisstarfsfólk skuli framar öllu forðast að valda 

skaða. Rannsakandinn skal fullvissa sig um að áhættan sé innan skekkjumarka og að 

ávinningurinn fyrir þátttakandann sé nógu mikill til að réttlæta hana (Sigurður Kristinsson, 

2013). 

Sjálfræðisreglan: Fjallar um að maður eigi að bera virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði 

hans. Í vísindarannsóknum snýst þetta um kröfuna um upplýst og óþvingað samþykki. Það er  
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rangt að nota fólk til rannsókna án þess að samþykki af fúsum og frjálsum vilja liggi fyrir 

(Sigurður Kristinsson, 2013). 

Velgjörðareglan: Fjallar um þá skyldu að láta gott af sér leiða og velja alltaf þær leiðir sem 

fórna minnstu (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Réttlætisreglan: Snýst um sanngirni í dreifingu gæða og byrða og að allir skuli fá það sem 

þeir eiga skilið. Það reynir á þetta þegar þátttakendur eru valdir, og þegar spurt er hvað 

þátttakendur fái í skiptum fyrir þátttökuna (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Allir þátttakendur munu fá í hendur kynningarbréf (fylgiskjal 2) með viðeigandi 

upplýsingum um rannsóknarefnið. Í bréfinu kemur fram að hver og einn getur dregið þátttöku 

sína til baka hvenær sem er eða hafnað að svara stökum spurningum. Þátttakendum verður 

heitið fullum trúnaði í meðferð allra upplýsinga með því að nota dulnefni eða dulkóðun. Farið 

verður eftir lögum um persónuvernd nr. 77/2000 í meðferð persónuupplýsinga og verður 

rannsóknin tilkynnt til persónuverndar. 
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Kafli IV 

Niðurlag 

Í þessum kafla verður farið yfir þá fræðilegu umfjöllun sem kom fram í kafla tvö. 

Tekin verða saman helstu atriði sem höfundar telja að skipti máli fyrir þá sem skipulagt 

félagsstarf sækja og rök færð fyrir gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir iðjuþjálfun og þá sem 

byggja upp þjónustuna.  

 

Samantekt úr fræðilegri umfjöllun  

Aldraðir eru vaxandi hópur bæði hér á Íslandi sem og í heiminum öllum og kallar það 

því á aukna þjónustu iðjuþjálfa og annarra fagaðila. Ljóst er að þessi aldurshópur mun þurfa á 

meiri þjónustu að halda á seinni hluta ævi sinnar. Því er mikilvægt að horfa til framtíðar og 

taka mið af því hvert stefnir. Skilningur á því hvernig halda eigi vitsmunalegri heilsu á efri 

árum er vaxandi áhyggjuefni í lýðheilsu (Flatt og Huges, 2013). Með mikilli fjölgun aldraðra 

næstu áratugi þarf að leitast við að móta skilvirkar aðferðir til að varðveita vitsmunalega 

heilsu þeirra á efri árum. Eins og er, eru engar viðurkenndar aðferðir til að viðhalda 

vitsmunalegri velferð en rannsóknir hafa sýnt að félagslega virkir aldraðir einstaklingar hafa 

betri vitsmunalega heilsu en þeir sem ekki eru virkir. Einnig benda rannsóknir á að það að 

viðhalda lífsstíl með félagslegri samþættingu og mikilli þátttöku í félagslegu starfi sé 

mikilvægt til að viðhalda vitrænni heilsu (Flatt og Hughes, 2013). Þegar horft er til framtíðar 

varðandi fjölgun aldraða, er mikilvægt að byggja upp skipulagt félagsstarf út frá þörfum og 

sjónarmiðum þeirra sem ætlað er að stunda það (James, 2014). Sýnt hefur verið fram á að 

samspil sé á milli þátttöku í skipulögðu félagsstarfi og velferðar (Chang o.fl., 2014) og því er 

mikilvægt að slík starfsemi höfði til notendanna svo þeir hafi áhuga á því að sækja 

félagsstarfið (Leitner og Leitner, 2004). Þar sem tilgangur skipulags félagsstarfs snýst að  
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mestu leyti um að viðhalda færni skjólstæðinganna, skapa aðstæður sem efla sjálfsmynd og 

þátttöku og auka lífsgæði (Bull, o.fl., 2003) eru höfundar forvitnir að vita hvort skipulagt 

félagsstarf uppfylli áhuga og þarfir notendanna. Í ljósi þess að ástundun iðju af ýmsum toga 

getur haft fyrirbyggjandi áhrif og stuðlað að því að halda fólki virku, er mikilvægt að sú iðja 

sem stunduð er höfði til fólks. Fyrirhuguð rannsókn getur orðið til þess að vekja athygli fólks 

á því hvaða þýðingu og gildi það hefur fyrir aldraða að vera virkir þátttakendur í skipulögðu 

félagsstarfi. Einnig til að hvetja þá sem byggja upp þjónustuna til að hafa notendur í forgrunni 

þegar þeir móta skipulagða félagsstarfsemi sem og að vekja athygli stjórnvalda á því að 

mikilvægt sé að skapa tækifæri og svigrúm til að fagaðilar geti komið til móts við ólíkar 

þarfir þessara einstaklinga (Hand o.fl. 2017). Miðað við þær rannsóknir sem höfundar lásu 

við gerð þessarar rannsóknaráætlunar má draga þá ályktun að þátttaka í félagsstarfi spili stórt 

hlutverk í lífi aldraðra og skipti miklu máli fyrir heilsu þeirra og velferð (Chilvers, Corr og 

Singlehurst, 2010; Polatajko o.fl., 2013a). Svo virðist sem að það vanti fleiri rannsóknir er 

varða kynjahlutfall og þátttöku í skipulögðu félagsstarfi. Sýnt hefur verið fram á að það vanti 

meiri fjölbreytni í félagsstarfið og talið er að það sé frekar lagað að þörfum kvenna heldur en 

karla. Karlmenn eru litnir hornauga vegna þess að þeir taka minni þátt en konur og eru taldir 

hafa óheilbrigðan lífstíl. Helsta ástæða þessa er talin vera sú að karlmenn hafa hátt 

vinnusiðferði og sækjast frekar í félagsstarfsemi sem inniheldur einhverja vinnu eða hefur 

þýðingu og tilgang fyrir þá. Mismunandi atvinnuþátttaka þessarar kynslóðar er talin vera 

ástæða þessa (Marhánková, 2014). Af þessu má því leiða að mikilvægt sé að þeir sem byggja 

upp þjónustuna séu opnir fyrir nýjum hugmyndum og taki mið af öðrum/nýjum sjónarmiðum 

þegar kemur að fjölbreytni í þjónustunni og hafi menningarlegan bakgrunn einstaklingsins að 

leiðarljósi. Aldraðir eru þjóðfélagshópur sem hefur vaxið hratt á undanförnum árum og má 

það helst rekja til lengri lífaldurs þeirra. Talið er að heilbrigðisstarfsfólk og aðrir fagaðilar  
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sem koma að málefnum aldraðra, ættu að íhuga hlutverk ánægjunnar fyrir vitsmunalegt 

heilbrigði í félagsstarfi hjá öldruðum þegar þeir hvetja til þátttöku í félagsstarfi. Nánari 

rannsókna er þörf til að skera úr um hlutverk ánægju í starfsemi heilans ásamt því að draga úr 

streitu og bæta skap. Meiri skilningur á þessu mun geta hjálpað til við aðgerðir gegn 

félagslegum vandamálum og samfélagsvandamálum ásamt því að auka lífsgæði og sjálfstæði 

aldraðra (Flatt og Hughes, 2013).  

Ýmsar hindranir koma í veg fyrir að aldraðir taki þátt í skipulögðu félagsstarfi, og má 

þar m.a. nefna lágar tekjur þegar þátttaka kostar peninga, lélega heilsu, skort á 

upplýsingaflæði notenda frá samfélaginu og lélegar almenningssamgöngur. Starfsfólk og 

starfsvenjur þeirra teljast til þátta sem hindra þátttöku í skipulögðu félagsstarfi, vegna þess að 

þegar fólk hefur unnið lengi á sama vinnustað, er hætta á að það festist í gömlum hefðum og 

eigi erfitt með að víkja frá vana sínum er varðar vinnuaðferðir. Því er hætta á að starfsfólk 

veiti þjónustu eftir sínu höfði eins og það hefur gert um ára bil og gleymi að taka með í 

reikninginn breytingar í samfélaginu og þær breyttu kröfur sem samfélagið gerir til 

þjónustunnar. Af þessu má leiða að fagleg þróun sé undir áhrifum þessara þátta sem svo getur 

haft hamlandi áhrif á þátttöku einstaklingsins (Kåhlin, Kjellberg og Hagberg, 2014). 

Höfundum finnst ástæða til þess að kanna hvort skipulagt félagsstarf sé fastmótað eftir 

gömlum hefðum í stað þess að leita eftir hugmyndum frá þeim sem félagsstarfið stunda. Í 

ljósi þess að aldraðir eru vaxandi þjóðfélagshópur, er mikilvægt að þekkja þá innri og ytri 

þætti sem hafa bæði jákvæð og neikvæð áhrif á þátttöku einstaklingsins við iðju. Að mati 

höfunda er brýn þörf á að rannsaka betur í framtíðinni hvernig hægt sé að koma til móts við 

karlmenn og þeirra þarfir og áhuga í félagsstarfinu og fá þá til að koma inn í starfið. Það að 

konur séu í miklum meirihluta í félagsstarfi aldraðra er mjög athyglisvert og vekur upp 

margar spurningar. Af hverju taka karlar ekki meiri þátt? 
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Hugsanlegar takmarkanir fyrirhugaðrar rannsóknar eru þær að þátttakendur verða fáir 

og því verður erfitt að alhæfa út frá niðurstöðunum. Eins er hætta á að rannsakendum sjáist 

yfir þá sem hafa góða frásagnarhæfileika og taki eingöngu viðtal við þá sem eiga auðvelt með 

að tjá sig, en það getur valdið skekkju í úrtakinu. Þar sem um fyrirbærafræðilega aðferð er að 

ræða í fyrirhugaðri rannsókn þurfa rannsakendur að vera meðvitaður um eigin skoðanir á 

viðfangsefninu og nálgast það með opnum hug (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013) en ekki er hægt að tryggja að svo verði. Framsetning niðurstaðna getur 

haft áhrif á trúverðugleika þeirra og einnig skiptir máli hve vel rannsakendur ná að túlka 

niðurstöðurnar og rökstyðja þær (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

 

Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir iðjuþjálfun  

Aldraðir eru fjölbreyttur aldurshópur og hægt er að nýta upplifun þeirra og þá reynslu 

sem þeir hafa öðlast í gegnum ævina til þess að skapa jákvætt samstarf. Iðjuþjálfar hafa iðju í 

forgrunni í þjónustu sinni með fólki sem stuðlar að því að draga úr neikvæðum 

heilsufarstengdum þáttum og til þess að efla hugræna og líkamlega starfsemi (Radomski og 

Trombly Latham, 2008; Kristjana Fenger og Guðrún Pálmadóttir, 2011). Iðjuþjálfar sem 

fagstétt þurfa að vera á varðbergi gagnvart málefnum aldraðra og taka mið af áhuga, gildum 

og þörfum þeirra þegar þróa á þjónustu. Þjónusta sem iðjuþjálfar geta veitt öldruðu fólki er 

m.a. aðstoð við að mynda ný félagsleg tengslanet, að finna önnur eða ný áhugamál og sjá til 

þess að þjónusta til þeirra sé skapandi. Einnig geta þeir ýtt undir þátttöku fólks, sem og að 

aðstoða það við að aðlagast þeim breytingum sem verða við upphaf starfsloka (Knotts, 2008). 

Þetta skapar tækifæri að þverfaglegu samstarfi við aðrar fagstéttir sem veita þjónustuna. 

Rannsóknir sýna að mikilvægt sé að raddir þeirra sem ætla að nýta sér þjónustuna heyrist til 

að þróa nýjar aðferðir og til að stuðla að árangursríku samstarfi. Einnig sýna rannsóknir að  
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félagstöðvar höfði frekar til kvenna en karla, þær séu skreyttar með dúkkum og skrauti og 

starfsemin bjóði meira upp á það sem henti konum. Að mati kvenna hafa karlarmenn oft 

„truflandi“ áhrif á hópastarfið. Fagaðilar verða að vera á varðbergi gagnvart því hvernig 

starfsemi félagsmiðstöðva er skilgreind. Stuðla þarf að virkri öldrun og leggja áherslu á þá 

félagslegu þætti sem gera einstaklingum kleift að vera virir í ellinni (Marhánková, 2014).  

Lítið er til af íslenskum rannsóknum sem skoða hvernig og hvort þátttaka aldraðra í 

skipulögðu félagsstarfi hefur áhrif á þeirra velferð. Því getur fyrirhuguð rannsókn komið að 

gagni við skipulagningu á þjónustu félagsstarfs fyrir aldraða svo hún höfði frekar til þeirra 

sem hana sækja og þannig aukið áhuga á félagsstarfinu og þar með þátttöku aldraðra. 

Rannsókn af þessu tagi getur því gefið upplýsingar um hvað það er sem öldruðum finnst 

skipta mestu máli í félagsstarfinu og hvernig best sé að mæta þörfum þeirra.  

Talið er að tengsl séu milli jafnvægis í iðju, heilsu og velferðar og leggja iðjuþjálfar 

áherslu á að athafnir við iðju einstaklingsins séu menningarbundnar og háðar væntingum og 

gildum þeirra (Backman, 2004; Pentland og McColl, 2008). Það er því mikilvægt að taka mið 

af þessum þáttum þar sem talið er að iðja sem hefur þýðingu fyrir einstaklinginn sé 

mikilvægur þáttur í farsælli öldrun og þátttaka hafi áhrif á heilsu einstaklingsins og velferð 

hans (Chilvers, Corr og Singlehurst, 2010; Polatajko o.fl., 2013a). Með frekari rannsóknum er 

hægt upplýsa fagaðila sem að málum aldraðra koma, um áhrif virkar þátttöku í skipulögðu 

félagsstarfi. Einnig geta rannsóknir stutt við þá aðila sem byggja upp þjónustu við aldraða og 

gefið þeim innsýn í hvaða þættir það eru í skipulögðu félagstarfi sem hafa hvað mest áhrif 

þegar huga á að bættri velferð einstaklingsins. Með þetta að leiðarljósi er hægt að þróa 

skilvirka þjónustu (Chang o.fl., 2014). 
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Fylgiskjal 1 

Drög að viðtalsramma 

 

Lykilhugtök og spurningar  Aukaspurningar 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

● Segðu mér frá sjálfri/um þér 

●  

Að upplifa að eigin framlag sé viðurkennt 

● Á hvað hátt skiptir máli fyrir þína velferð að taka þátt í 

skipulögðu félagsstarfi? 

● Lýstu fyrir mér upplifun þinni af því að taka þátt í skipulögðu 

félagsstarfi? 

  

Að upplifa sig vera fullgildan þjóðfélagsþegn 

● Lýstu fyrir mér hversu mikilvægt það er fyrir þig að geta tekið 

þátt í skipulögðu félagsstarfi? 

●  

Að hafa aðgengi að þjónustu 

● Lýstu fyrir mér hversu aðgengileg þjónustan er sem þú sækir? 

●  

Að hafa aðgang að fjölbreyttu félagsstarfi 

● Hversu fjölbreytt finnst þér félagsstarfið vera? 

●  
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● Hverju myndir þú vilja breyta eða bæta við starfið ef þú fengir 

ráða? 

Að starfsfólk hafi þekkingu sem styður við sjálfstæði notenda 

þjónustunnar 

● Að hve miklu leyti finnst þér starfsfólk hafa þekkingu til að 

styðja við sjálfstæði notenda þjónustunnar?  

●  

Að hafa aðgang að skýrum og aðgengilegum upplýsingum 

● Að hvaða leyti finnst þér þú hafa gott aðgengi að skýrum 

upplýsingum og þjónustu um skipulagða félagsstarfsemi. 

 

●  

Að hafa val 

● Að hvaða leyti finnst þér þú geta valið að taka þátt í því sem þér 

finnst skipta þig verulegu máli? 

●  

Að þjónustan uppfylli þarfir notenda 

● Að hve miklu leyti finnst þér þjónustan sem þér er veitt uppfylli 

þarfir þínar?  

●  
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Fylgiskjal 2 

Kynningarbréf 

Ágæti viðtakandi 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókninni: Aldraðir og skipulagt 

félagsstarf: Skiptir þátttaka máli? Leitað er til aldraðra sem stunda skipulagt félagsstarf á 

öldrunarheimilum á Norðurlandi. Skilyrði er að vera 75-85 ára og hafa stundað félagsstarf í 

að minnsta kosti sex mánuði. Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á það hvernig 

aldraðir upplifa að þátttaka í skipulögðu félagsstarfi hafi áhrif á þeirra velferð. Rannsóknin 

byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem gögnum verður safnað með viðtölum og stuðst 

við viðtalsramma. Rannsóknin tengist lokaverkefni okkar í BS- námi í iðjuþjálfun við 

Háskólann á Akureyri. Viðtölin verða tekin á þeim stað sem þátttakendur vilja og gera má ráð 

fyrir að hvert viðtal taki um það bil 45-60 mínútur. Nöfnum og staðháttum verður breytt til að 

ekki sé unnt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga eða staða. Allar 

upplýsingar sem þátttakendur veita, verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um 

trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum nr. 77/2000 varðandi persónuvernd, vinnslu 

og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað hjá rannsakendum 

og ábyrgðarmanni á meðan á rannsókn stendur. Að úrvinnslu lokinni verður frumgögnum og 

tölvugögnum eytt, eigi síðar en í desember 2020. Eftir að rannsókn líkur verður til eitt eintak 

af rannsókninni á bókasafni Háskólans á Akureyri og á skemman.is. Tekið skal fram að þér er 

ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og að þú getur hætt án útskýringa á ákvörðun þinni. 

Kær kveðja, með von um þátttöku 

Edda Björk Baldvinsdóttir og Ingunn Heiðdís Yngvadóttir 
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Fylgiskjal 3 

Upplýst samþykki 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningarbréf um þátttöku í rannsókn til BS gráðu sem 

ber heitið: Aldraðir og skipulagt félagsstarf: Skiptir þátttaka máli? Rannsóknin snýr að því að 

skoða á hvaða hátt aldraðir upplifa að þátttaka í skipulögðu félagsstarfi hafi áhrif á þeirra 

velferð. Þátttakan felur í sér viðtal um reynslu mína af þátttöku í skipulögðu félagsstarfi. 

Viðtalið verður hljóðritað og skrifað orðrétt niður og upptökunni eytt að því loknu. Farið 

verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess vandlega gætt að ekki verði unnt að 

rekja þær til ákveðinna einstaklinga. Ég samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er 

lýst í kynningarbréfi. Mér er ljóst að ég get hafnað eða hætt þátttöku í rannsókninni á hvaða 

stigi hennar sem er án útskýringa eða nokkurra eftirmála. 

 

 

______________________________  _______________________________ 

Undirskrift þátttakanda    Staður og dagsetning 

 

Ég undirrituð staðfesti hér með að ég hef upplýst ofangreindan þátttakanda um tilgang og eðli 

rannsóknarinnar í samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. 

 

______________________________ 

Undirskrift rannsakanda 
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