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Útdráttur 

Rannsókn þessi fjallar um íbúasamráð í tengslum við þátttöku Reykjavíkurborgar í 

verkefni Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar um aldursvænar borgir.  Íbúasamráð í verkefni 

Reykjavíkurborgar um aldursvænar borgir er af tvennum toga eða á tveimur 

þátttökustigum. Annars vegar var haldinn stór fundur í upphaf verkefnisins þar sem 

grunnupplýsingum var safnað frá eldri borgurum og hins vegar voru stofnaðir starfshópar 

um afmarkaða þætti verkefnisins með aðkomu hagsmunaaðila sem unnu nánar með 

niðurstöður. Rannsóknarspurning þessa verkefnis er hvort að þessi aðferð hafi leitt til 

niðurstöðu sem skilgreina mætti sem réttmæta í skilningi innra og ytra réttmætis þ.e. 

hvort að upplýsingar sem safnaðar voru á upphafsfundi hafi verið lýsandi fyrir skoðanir 

og hugmyndir eldri borgara almennt. Rannsókn þessi miðar að því að kanna þetta með 

því að framkvæma rannsókn á öðru sniði en þeirri sem liggur að baki upphafsfundarins. 

Haldinn var rýnihópur um efnið og niðurstöður bornar saman.  

Helsta niðurstaða rannsóknarinnar er sú að rýnihópurinn bætti litlu til áhrifa á 

skipulag verkefnisins. Það er vísbending um að fyrri aðferð hafi verið fullnægjandi m.t.t. 

ytra réttmætis. Við samanburð á niðurstöðum kemur í ljós að gildi þess að íbúaþátttaka 

sé á tveimur þátttökustigum er mikið en þó nokkur mál komu upp innan rýnihópsins sem 

voru afgreidd af starfshópunum án þess að sambærileg umræða hafi komið upp á 

upphafsfundinum. Þá kemur fram í niðurstöðum að vægi staðbundinna þátta er nokkurt 

sem bendir til þess að æskilegt getur verið að skipuleggja verkefnið eftir hverfum ef það 

reynist ekki of íþyngjandi í framkvæmd. 

Lagt er til að við næstu umferð verkefnisins verði sérstaklega hugað að því að safna 

upplýsingum frá hópum sem eru í meiri þjónustuþörf og frá þeim sam almennt njóta ekki 

núverandi þjónustu sveitarfélagsins. Þá getur verið gagnlegt að beita öðrum 

rannsóknaraðferðum en þeim sem þegar hafa verið framkvæmdar. Lögð er til blöndun 

aðferða á síðari stigum verkefnisins en blöndun eigindlegra og megindlegra aðferða getur 

styrkt ytra réttmæti niðurstaðna.  

 

Lykilorð: Aldursvænar borgir, íbúasamráð, Reykjavikurborg, World Café, rýnihópar, 

réttmæti.  
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Abstract 

The aim of this study is to evaluate the public participation methods used by Reykjavik 

City in the planning stages of its participation in the World Health Organization project 

Age Friendly Cities. Reykjavik City organized public participation in this project on two 

distinct levels. The first level was during the initial information gathering stage with a 

large meeting that collected information and ideas from older citizens. The second level 

was with the participation of older citizens in smaller, defined working groups tasked with 

translating the initial ideas and information into specific goals and targets used in the 

project. The main objective of this study is to answer the question of whether the 

methods used returned valid information from older citizens in terms of internal and 

external validity. To achieve this goal a second study was conducted using the focus group 

method and results were compared. 

The main finding of this study is that the focus group approach added little 

information that would have influenced the project. This indicates that the earlier results 

were valid in terms of external validity i.e. the initial results could be considered 

representative for the group of older citizens as a whole. Furthermore, through a 

comparison of results the importance of the second level of public participation was 

confirmed as many of the focus group results that were not addressed in the initial 

information-gathering meeting were later addressed by the working groups. A separate 

finding is that many of the topics discussed by the focus group are neighborhood-specific 

which could influence the optimal design of the project moving forward if a change to a 

more neighborhood-specific focus does not prove too costly or complex in 

implementation. 

Recommendations for the next cycle of the project include collecting information 

from citizens with more complex needs and those who do not currently use the cities 

services. Other research methods may be appropriate to study this group. A mixed 

method is recommended for later stages of the project as a blending of qualitative and 

quantitative methods may increase external validity. 

 

Keywords: Age Friendly Cities, Reykjavik City, public participation, World Café, focus 

groups, validity.    
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1 Inngangur 

Á undanförnum áratugum hefur hagkerfið þróast úr framleiðsluhagkerfi yfir í þekkingar- og 

þjónustuhagkerfi og því hafa aukist heildarútgjöld hins opinbera sem hlutfall af 

þjóðarframleiðslu. Hluti framleiðslunnar sem áður fór fram inni á heimilum er veittur af hálfu 

hins opinbera. Þessi þróun hefur átt sér stað m.a. með vaxandi atvinnuþátttöku kvenna í 

kjölfar seinni heimsstyrjaldar og auknum kröfum samfélagsins um þjónustu. Þannig hafa 

útgjöld hins opinbera sem hlutfall af vergri landsframleiðslu aukist úr 20−25% á árunum eftir 

stofnun lýðveldisins í um 40−45% í dag (Hagstofa Íslands, e.d. -a og -b).  

Samhliða þessum breytingum hefur stækkandi hópur innan samfélagsins látið í ljós vilja 

sinn til þess að hafa áhrif á þjónustu hins opinbera með beinni hætti en verið hefur. Ein 

birtingarmynd þess er auknar kröfur tiltekinna hópa um samráð og gagnsæi. Tækniframfarir 

hafa stutt þessa þróun en tölulegar upplýsingar um fjármál og þjónustu hins opinbera eru í 

auknum mæli aðgengilegar á vefnum. Einnig hefur á ýmsum sviðum verið hugað að valdeflingu 

notenda, t.d. í þjónustu við fatlað fólk, með fullgildingu á samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2013). 

Með upplýstari notendum, opnari fjölmiðlum og aukinni þekkingu í samfélaginu hefur 

áhersla verið lögð á gæði í þjónustu hins opinbera. Þessa breytingu má sjá á auknum áhuga 

stofnana hins opinbera á niðurstöðum þjónustukannana. Eftirspurn íbúa eftir þjónustu hins 

opinbera er breytileg hverju sinni eftir því sem þarfir og óskir um þjónustu þróast. Þá er geta 

hins opinbera til þess að sinna þeirri eftirspurn misjöfn á milli tímabila m.a. vegna mismunandi 

stöðu fjármála hins opinbera og tækniþróunar. Hins vegar er ljóst að hið opinbera getur ekki 

uppfyllt ítrustu kröfur allra hópa um þjónustu þar sem almennt mætti segja að eftirspurn eftir 

þjónustu sé meiri en mögulegt framboð. Þannig er viðvarandi verkefni hins opinbera að huga 

að forgangsröðun verkefna. Á sviði velferðarmála liggur ekki fyrir augljós forgangsröðun og þá 

vaknar sú spurning hvernig hið opinbera nálgast upplýsingar um óskir íbúa til þess að ákveða 

slíka forgangsröðun eða velja á milli skilgreindra kosta.  

Ein leið er að rýna í niðurstöður kosninga. Hins vegar eru verkefni hins opinbera margvísleg 

og krefjast oftast ákvarðana sem varða þrengri hóp en kjósendur almennt. Þá getur verið 

vandasamt að túlka niðurstöður kosninga þegar kemur að skilgreindum verkefnum og 

forgangsröðun. Önnur leið til þess að nálgast þessar upplýsingar er með íbúasamráði. 
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Hugtakið íbúasamráð er notað um viðleitni hins opinbera til þess að taka tillit til 

sjónarmiða íbúa við ákvörðunartöku og er að auki farvegur fyrir íbúa til þess að hafa áhrif. 

Samband íslenskra sveitarfélaga (2017) gaf nýverið út handbók um íbúasamráð í 

sveitarfélögum og þátttöku íbúa. Þar er fjallað um framkvæmd íbúasamráðs og hvenær slíkt 

samráð getur hentað. Íbúasamráð getur ýmist verið formfast í skipulagi sveitarfélags, t.d. með 

ungmennaráði eða hverfisráðum, lögbundið t.d. á sviði skipulagsmála eða tilfallandi við 

skipulag og framkvæmd einstakra verkefna. Með íbúasamráði er upplýsingum gjarnan safnað 

frá þeim sem þekkja málin vel eða hafa beinna hagsmuna að gæta. Þá geta komið í ljós 

upplýsingar um skoðanir og gildismat íbúa sem geta leiðbeint um þróun á þjónustu.  

Íbúasamráð getur verið frá upplýsingagjöf til bindandi kosninga á milli skilgreindra 

valkosta. Í handbók Sambandsins (2017, bls. 21) eru samráðsaðferðir flokkaðar eftir fimm 

þátttökustigum; 

1. Upplýsingagjöf t.d. heimasíða, opinn fundur eða opið hús. 

2. Samráð t.d. skoðanakönnun eða íbúapallborð. 

3. Samtal t.d. rökræðukaffi eða notendaráð. 

4. Samstarf t.d. vinnuhópur eða framtíðarsmiðja. 

5. Ákvörðun t.d. íbúakosning eða þátttökufjárhagsáætlun. 

Þessi flokkun á þátttökustigum lýsir mismunandi möguleikum íbúa til þess að hafa áhrif á 

endanlega ákvörðun eða útfærslu hins opinbera á því verkefni sem um ræðir. Slík flokkun er í 

samræmi við framsetningu Sherry Arnstein (1969) sem raðar mismunandi formum 

íbúasamráðs á þátttökustiga með átta þrepum frá upplýsingagjöf og framsals valds til 

ákvörðunartöku.  

Tilgangur eða markmið íbúasamráðs er margvíslegur; að uppfylla lagaskilyrði um samráð, 

sbr. 102. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, eða til þess að komast yfir nauðsynlegar 

upplýsingar varðandi tiltekin verkefni eða þjónustu til þess að auðvelda ákvörðunartöku. Þá 

má nýta íbúasamráð til þess að safna nýjum hugmyndum eða auka samstöðu um tiltekin 

verkefni. Áhrif íbúasamráðs eru þó ekki bundin við einstök verkefni. Á það hefur verið bent að 

vandað íbúasamráð geti verið til þess fallið að auka ánægju íbúa og lyfta orðspori sveitarfélags. 

Þá hefur íbúasamráð stóran þátt í að færa ákvörðunartöku nær borgurum og þannig verjast 
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gegn tómlæti þeirra sem fara með vald hverju sinni (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2012). 

Hins vegar ber að hafa í huga að oftast opnar hið opinbera sjálft fyrir möguleika íbúasamráðs 

eða sér um framkvæmd þess. Sherry Arnstein (1969) varar þannig við því sem kalla mætti 

sýndar-íbúasamráð þegar skipulag íbúasamráðs er með þeim hætti að erfitt er fyrir íbúa að 

hafa raunveruleg áhrif t.d. vegna skorts á upplýsingum um valmöguleika eða getu til þess að 

leggja fram nýjar tillögur. Þá getur tilgangur hins opinbera með framkvæmd íbúasamráðs verið 

að afla fylgis fyrir verkefni sem eru þegar fullmótuð eða hreinlega að uppfylla lagaskilyrði með 

lágmarks fyrirhöfn án þess að um raunverulegt samráð sé að ræða. 

Ef markmið íbúasamráðs er að safna upplýsingum um núverandi stöðu mála eða 

framtíðarmöguleika má segja að þær aðferðir sem eru í boði séu í raun rannsóknaraðferðir 

félagsvísindanna. Oft er um að ræða rannsókn sem miðar að því að safna upplýsingum frá 

íbúum þ.e. þátttakendum rannsóknarinnar. Í slíkum rannsóknum er yfirleitt ekki unnt að fá 

upplýsingar frá öllum sem málið varðar heldur er unnið með hluta hópsins, eða úrtak, og reynt 

að álykta út frá þeim niðurstöðum. Markmið rannsóknar er þá að fá upplýsingar sem eru 

nægjanlegar til þess að taka ákvörðun og ætla megi að séu réttar í þeim skilningi að þær gilda 

fyrir hópinn í heild. Í þessu samhengi er talað um innra og ytra réttmæti rannsóknar. 

Innra réttmæti er hugtak sem segir til um hvort niðurstöður rannsóknar séu lýsandi fyrir 

þann hóp sem rannsakaður var. Þá er lagt mat á hvort rannsóknaraðferðin leiði til skekkju í 

mælingum á þann hátt að niðurstaðan verði röng fyrir hópinn sem um ræðir. Ytra réttmæti er 

mat á því hversu lýsandi niðurstöður eru fyrir aðra hópa en þann sem var rannsakaður þ.e. 

hvort hægt sé að nýta niðurstöður til þess að álykta um aðra hópa eða aðrar aðstæður (sjá t.d. 

Campbell, Stanley og Gage, 1963 eða Heukelom, 2009).  

Lítið er vitað um áhrif íbúasamráðs á gæði ákvarðana hins opinbera. Eru niðurstöður í 

kjölfar íbúasamráðs betri en með hefðbundnum leiðum án samráðs? Rannsóknir benda til þess 

að ekki liggi fyrir mælitæki til þess að meta áhrif íbúasamráðs á t.d. ákvörðunartöku eða a.m.k. 

er ekki samstaða um hvernig það væri gert (Rowe og Frewer, 2000). Þá getur verið erfitt að 

útbúa mælitæki sem nær yfir mismunandi aðferðir og tilvik íbúasamráðs (Rowe og Frewer, 

2004). Ein leið sem farin hefur verið er að kanna hvort þátttakendur séu ánægðir með 

samráðið sem oftast er raunin. Hins vegar hefur verið bent á að slíkt kunni að vera rangur 

mælikvarði þar sem ánægja þátttakenda með ferlið sjálft tryggi ekki betri niðurstöðu og geti 

verið háð breytum sem hafa ekki raunverulega tengingu við úrlausnarefnið (Coglianese, 2002).  
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Aðferðir við framkvæmd íbúasamráðs eru ólíkar og geta mismunandi aðferðir hentað eftir 

eðli þeirra spurninga sem leitað er svara við og umfangi þess samráðs sem gert er ráð fyrir. 

Aðferðir geta verið mismunandi m.t.t. umfangs vinnu við undirbúning á 

rannsóknarspurningum, vali á þátttakendum, kostnaði og hversu nytsamlegar niðurstöður eru 

til frekari greininga. Rannsóknaraðferðir hafa jafnan kosti og galla og geta hentað við 

mismunandi tilefni. Hvað það er sem veldur því að ein aðferð er heppilegri en önnur er þó í 

sjálfu sér flókin og erfið spurning. Lítið hefur verið fjallað um samanburð á aðferðum m.t.t. 

hagkvæmni þeirra í samanburði við gæði, en aftur á móti frekar rætt um aðferðir og mat á því 

hvenær mismunandi aðferðir eru taldar henta (Abelson ofl., 2003). 

Með samanburði á rannsóknum um sama málefni má fá vísbendingar um þær aðferðir 

sem henta hverju sinni. Þannig er hægt að bera saman niðurstöður og aðferðir og átta sig á 

helsta mun þar á milli, kanna kosti og galla umræddra aðferða og skoða við hvaða tilefni 

aðferðirnar geta gefið góða raun. Til þess að kanna þessa þætti nánar verður skoðað nýlegt 

dæmi um íbúasamráð í Reykjavík í tengslum við þátttöku Reykjavíkurborgar í verkefni 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aldursvænar borgir. Þetta tilvik íbúasamráðs varð 

fyrir valinu sem rannsóknarefni þar sem það er eitt umfangsmesta verkefni íbúasamráðs 

undanfarinna ára í stærsta sveitarfélagi landsins. Þá er möguleiki á alþjóðlegum samanburði 

vegna tengingar verkefnisins við Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina auk þess sem í verkefninu 

er fólgið íbúasamráð á tveimur mismunandi þátttökustigum eins og verður rakið nánar síðar. 

Auk samanburðar á milli rannsóknaraðferða verður jafnframt reynt að svara þeirri praktísku 

spurningu um hvort frekari rannsóknir í tengslum við verkefnið séu líklegar til þess að skila 

niðurstöðum sem hafa áhrif á núverandi fyrirkomulag verkefnisins. 

Íbúasamráð í verkefni Reykjavíkurborgar um aldursvænar borgir var af tvennum toga eða 

á tveimur þátttökustigum skv. skilgreiningu Sambandsins. Annars vegar var haldinn stór 

fundur í upphaf verkefnisins þar sem grunnupplýsingum var safnað og hins vegar voru 

stofnaðir starfshópar um afmarkaða þætti verkefnisins með aðkomu hagsmunaaðila sem unnu 

nánar með niðurstöður. Rannsóknarspurning þessa verkefnis er hvort þessi aðferð hafi leitt til 

niðurstöðu sem skilgreina mætti sem réttmæta í skilningi innra og ytra réttmætis sem nefnt 

er hér að ofan.  

Rannsókn þessi miðar að því að kanna þetta með því að framkvæma rannsókn á öðru sniði 

en því sem liggur að baki fundarins sem grundvallar þátttöku Reykjavíkurborgar í verkefni 
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aldursvænna borga. Niðurstöður eru bornar saman og lagt er mat á réttmæti þeirra upplýsinga 

sem núverandi framkvæmd verkefnisins byggir á. 

Skipulag ritgerðarinnar er með eftirfarandi hætti: Annar kafli lýsir verkefni 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar um aldursvænar borgir. Þriðji kafli fer yfir aðferðir við gerð 

stöðumats í því verkefni. Fjórði kafli lýsir gerð stöðumats hjá Reykjavíkurborg með þátttöku 

íbúa. Í fimmta kafla er lýst rannsókn með rýnihóp um sama efni. Í sjötta kafla eru bornar saman 

niðurstöður beggja aðferða. Í sjöunda kafla er svo umræða um samanburð á milli aðferða. Loks 

eru í áttunda kafla umræður og lokaorð. 
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2 Aldursvænar borgir 

Aldursvænar borgir er verkefni á vegum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar (e. World Health 

Organization eða WHO) sem miðar að því að skoða þætti í þjónustu, umhverfi og skipulagi 

borga og meta hvort og með hvaða hætti hægt væri að gera þær aldursvænni. Verkefnið leggur 

áherslu á að skoða átta mismunandi málefnasvið sem hafa áhrif á lífsgæði eldri borgara. 

Þessum átta málefnasviðum er lýst í töflu 1 hér að neðan. Þar má sjá að málefnasviðin spanna 

vítt svið frá ytra umhverfi eldri borgara s.s. húsnæði, útisvæði og byggingar til sértækrar 

þjónustu við eldri borgara á sviði upplýsingamála og félags- og heilbrigðismála. Þá er félagslegt 

umhverfi eldri borgara tilgreint sérstaklega sem og samfélagsleg þátttaka.  

Tafla 1. Átta málefnasvið til skoðunar í verkefni WHO um aldursvænar borgir. 

1. Útisvæði og byggingar 5. Virðing og félagsleg viðurkenning 

2. Samgöngur 6. Virk samfélagsþátttaka og atvinnumöguleikar 

3. Húsnæði 7. Upplýsingamiðlun 

4. Félagsleg þátttaka 8. Félags- og heilbrigðisþjónusta 

Heimild: World Health Organization [WHO], 2007a. 

Árið 2007 gaf Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin út handbók um aldursvænar borgir þar sem 

hugmyndafræði verkefnisins er kynnt og ofangreind átta málefnasvið eru nánar skilgreind. 

Með þátttöku borga í verkefninu felst skuldbinding um að kortleggja núverandi stöðu á 

þessum átta málefnasviðum og afla upplýsinga um staðbundna þætti um það sem mestu máli 

skiptir í nærumhverfi eldri borgara. Eitt af megineinkennum verkefnisins er að aðkoma eldri 

borgara á að vera tryggð þegar kemur að því að skilgreina hvað það er sem mestu máli skiptir 

á þessum átta málefnasviðum. Tilgreint er það sem er jákvætt og það sem megi betur fara í 

hverjum málefnaflokki fyrir sig og hugmyndum eldri borgara að úrbótum er safnað saman og 

þær metnar með kerfisbundnum hætti. Í kjölfarið er mynduð aðgerðaráætlun með 

skilgreindum árangursviðmiðum. Eftirlit og eftirfylgni með innleiðingu aðgerðaáætlunar fer 

fram á skilgreindu tímabili en ferlið allt frá upphafi tekur um fimm ár. Þessu fimm ára ferli er 

lýst í mynd 1 og töflu 2 hér að neðan (WHO, 2007a). 
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Mynd 1. Ferill verkefnisins um aldursvænar borgir. 

Tafla 2. Tímaáætlun verkefnisins um aldursvænar borgir. 

Þrep Aðgerðir 

Myndun 

aðgerðaáætlunar 

(ár 1−2) 

a) Aðkoma og sjónarmið eldri borgara að verkefninu eru tryggð 

b) Stöðumat á átta málefnasviðum er framkvæmt 

c) Aðgerðaáætlun er mynduð 

d) Tilgreindir eru árangursmælikvarðar 

Framkvæmd 

(ár 3−5) 

Aðgerðaáætlun er skilað til Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar til 

samþykktar og fer í framkvæmd. Fylgst er með 

árangursmælikvörðum. 

Árangursmat 

(lok árs 5) 

Árangur er metinn og skýrsla unnin. Skýrslu er skilað til 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar. Þeir þættir eru metnir sem betur 

mættu fara og lagður er grunnur að nýrri aðgerðaáætlun. 

Heimild: WHO, 2009. 

Mynd 1 hér að ofan lýsir fimm ára ferli verkefnisins um aldursvænar borgir. Í byrjun er unnið 

stöðumat á umhverfi og þjónustu til eldri borgara. Út frá stöðumati er unnin aðgerðaáætlun 

sem er svo sett í framkvæmd. Loks er framkvæmd aðgerðaáætlunar árangursmetin og í 

kjölfarið er unnið nýtt stöðumat. Tafla 2 hér að ofan lýsir þessu ferli á fimm ára tímabili. Þar 

má sjá að gert er ráð fyrir myndun aðgerðaáætlunar á fyrsta og öðru ári. Gert er ráð fyrir 

framkvæmd aðgerðaáætlunar á þriðja til fimmta ári. Í lok fimmta ársins er svo gert ráð fyrir 

árangursmati.  

Verkefnið um aldursvænar borgir á upptök sín að rekja til heimsþings um 

öldrunarþjónustu og öldrunarlækningar í Rio de Janeiro í Brasílíu árið 2005. Í kjölfar þess, undir 

forystu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar og með stuðningi ýmissa heilbrigðisstofnana, voru 

stofnaðir vinnuhópar í 33 borgum í 22 löndum þar sem aðstæður og þættir sem varða daglegt 

Stöðumat

Aðgerðaáætlun

Framkvæmd

Árangursmat
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líf eldri borgara voru skoðuð með samhæfðum og skipulögðum hætti. Aðferðin sem beitt var 

fólst í vinnu með rýnihópa í hverri borg fyrir sig og voru hóparnir samsettir af eldri borgurum 

og aðstandendum annars vegar og fagaðilum og fulltrúum samtaka í þjónustu við eldri borgara 

hins vegar. Þannig var reynt að fanga sjónarmið eldri borgara með beinum hætti og greina 

helstu áhrifaþætti á lífskjör þeirra. Útkoman úr þeirri vinnu var skilgreining á þeim átta 

málefnasviðum sem helst hafa áhrif á lífskjör eldri borgara (WHO, 2007a). 

Hugmyndafræði verkefnisins um aldursvænar borgir er byggð á skilgreiningu 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar um virka öldrun (WHO, 2007a). Virk öldrun felst í því að 

hámarka möguleika eldri borgara til góðrar heilsu, samfélagslegrar þátttöku og öryggis með 

það að markmiði að bæta lífsgæði eftir því sem fólk eldist. Virk öldrun á jafnt við um heilbrigða 

einstaklinga sem og þá sem búa við skerta vitræna eða líkamlega færni. Þannig hvetur 

hugmyndafræðin til að bregðast við einstaklingsbundnum þörfum svo að hægt verði að 

viðhalda sjálfstæði og sjálfræði einstaklinga eins lengi og unnt er. Með þessum hætti er 

hugmyndin um virka öldrun í samræmi við stefnu Sameinuðu þjóðanna (United Nations) um 

réttindi eldri borgara til sjálfstæðis, samfélagslegrar þátttöku, aðhlynningar, sjálfræðis og 

reisnar sem samþykkt var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1991 (United Nations, 

1991; WHO, 2002, bls. 12−13).  

Undanfarin ár og áratugi hefur þróunin á heimsvísu verið sú að með hækkandi meðalaldri 

og lækkaðri fæðingartíðni hefur hlutfall eldri borgara af heildaríbúafjölda hækkað. Þessi þróun 

hefur átt sér stað bæði á Vesturlöndum og í þróunarlöndum á sama tíma og fólksflutningar 

hafa orðið frá dreifbýli til þéttbýlis (WHO, 2007a). Sameinuðu þjóðirnar hafa undanfarin ár 

gefið út mannfjöldaspár með aðgreiningu niður á heimssvæði og þjóðir. Í nýlegri útgáfu má 

finna þróun mannfjölda, meðalaldurs og ævilíkur frá 1950 til 2015 ásamt spá til ársins 2100. 

Helstu stærðir eftir heimsálfum eru í töflu 3. Spá fyrir árin 2050 og 2100 í töflu er samkvæmt 

miðspá Sameinuðu þjóðanna en einnig er gefin út lágspá og háspá með mismunandi 

forsendum (United Nations, 2015). 
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Tafla 3. Þróun íbúafjölda, ævilíkur og hlutfall íbúa 60 ára og eldri eftir heimsálfum 1950−2100. 

Fjöldi íbúa (milljón) 1950 2015 2050 2100 

Afríka 229 1.186 2.478 4.387 

Asía 1.394 4.393 5.267 4.889 

Evrópa 549 738 707 646 

Eyjaálfa 13 39 57 71 

Norður-Ameríka 172 358 433 500 

Suður-Ameríka 169 634 784 721 

Allar heimsálfur 2.525 7.349 9.725 11.213 
     

Ævilíkur við fæðingu 1950 2015 2050 2100 

Afríka 37 60 71 78 

Asía 42 72 79 85 

Evrópa 64 77 83 88 

Eyjaálfa 60 77 83 88 

Norður-Ameríka 69 79 85 90 

Suður-Ameríka 51 75 83 88 

Allar heimsálfur 47 70 78 83 
     

Hlutfall íbúa 60 ára og eldri 1950 2015 2050 2100 

Afríka 5% 5% 9% 19% 

Asía 7% 12% 25% 34% 

Evrópa 12% 24% 34% 35% 

Eyjaálfa 11% 16% 23% 31% 

Norður-Ameríka 12% 21% 28% 33% 

Suður-Ameríka 6% 11% 26% 37% 

Allar heimsálfur 8% 12% 22% 28% 

Heimild: United Nations, 2015. 

Tafla 3 hér að ofan sýnir niðurstöður mannfjöldaspár Sameinuðu þjóðanna ásamt sögulegum 

gögnum fyrir tímabilið 1950 til ársins 2100. Í efsta reit kemur fram fjöldi íbúa eftir heimsálfum 

árið 1950 og 2015 ásamt spá áranna 2050 og 2100. Þar má sjá að gert er ráð fyrir umtalsverðri 

fjölgun íbúa út spátímabilið og gerir spáin ráð fyrir því að heildarfjöldi íbúa heims verði 11.213 

milljónir árið 2100. Í miðreit eru settar fram áætlaðar ævilíkur við fæðingu eftir heimsálfum 

fyrir sömu ár. Þar er gert ráð fyrir hækkandi ævilíkum út spátímabilið þannig að meðalævilíkur 

íbúa allra heimsálfa verði 83 ár við fæðingu í lok spátímabilsins. Loks er í þriðja eða neðsta reit 

lýst hlutfalli íbúa 60 ára og eldri eftir heimsálfum á tímabilinu. Þar má sjá að hlutfallið fer 

hækkandi út spátímabilið og verður 28% að jafnaði í öllum heimsálfum árið 2100. Ef horft er 

til ársins 2015 má sjá að Evrópa sker sig nokkuð úr með háu hlutfalli íbúa 60 ára og eldri, eða 

24% það árið. 
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Eins og sjá má í töflu 3 hér að ofan hefur hlutfall einstaklinga 60 ára og eldri vaxið á 

heimsvísu undanfarin ár og gert er ráð fyrir því að sú þróun haldi áfram. Þetta hlutfall var t.d. 

24% í Evrópu árið 2015 en spá Sameinuðu þjóðanna gerir ráð fyrir því að hlutfallið hækki í 34% 

árið 2050. Til þess að auka lífsgæði þessa stækkandi hóps þarf fyrst að skoða vandlega hvað 

það er sem helst hefur áhrif á lífsgæði eldri borgara í hverju samfélagi fyrir sig og síðan að 

bregðast við með viðeigandi hætti. Markmið Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar með 

verkefninu um aldursvænar borgir er að unnið sé að aukinni velferð eldri borgara í samvinnu 

með eldri borgurum. Með það að markmiði leggur stofnunin til ákveðna aðferðafræði eða 

fræðilegan ramma um hvernig hægt sé að afla nauðsynlegra upplýsinga við gerð stöðumats til 

undirbúnings fyrir aðgerðaáætlun ásamt því að veita aðgang að reynslu annarra landa og 

stuðla að samvinnu og miðlun upplýsinga á milli þátttakenda. Þá myndar verkefnið ákveðinn 

ramma utan um aðgerðir í hverju samfélagi fyrir sig þar sem hugað er að árangursmati og 

þátttöku eldri borgara í sjálfu ferlinu (WHO, 2007a).  

Þátttakendur í þessu verkefni eru nú yfir 500 borgir og svæði í 37 löndum þar sem búa 

samtals yfir 179 milljónir manna. Árið 2010 stofnaði Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

regnhlífasamtök alþjóðlegra aldursvænna borga og samfélaga til þess að auðvelda meðlimum 

að miðla upplýsingum sín á milli um niðurstöður rannsókna og áhugaverð verkefni sem unnin 

eru á þessu sviði (WHO, e.d.). Á mynd 2 hér að neðan má sjá dreifingu þeirra borga og svæða 

sem taka þátt í verkefninu. Þátttaka er mest í hinum vestræna heimi en einnig nokkur í Suður-

Ameríku og Asíu. 

 

Heimild: WHO, e.d. 

Mynd 2. Yfirlit yfir þátttökulönd í aldursvænum borgum. 
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2.1 Skilgreining á átta málefnasviðum aldursvænna borga 

Í handbók Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar um aldursvænar borgir frá árinu 2007 (WHO, 

2007a) eru skilgreind átta málaefnasvið verkefnisins. Eftirfarandi er nánari lýsing á þessum 

málefnasviðum sem sérstaklega eru talin hafa áhrif á lífsgæði eldri borgara. 

 

Heimild: WHO, 2007. 

Mynd 3. Átta málefnasvið aldursvænna borga. 

1. Útisvæði og byggingar 

Það umhverfi sem búið er í hefur áhrif á lífsgæði og á það jafnt við um eldri borgara 

sem aðra íbúa. Í samhengi aldursvænna borga eru kannaðir þættir sem varða 

aðgengi eldri borgara að útisvæðum og notkun þeirra. Í verkefnum sem þegar hafa 

verið unnin hafa verið nefnd atriði s.s. staðsetning og viðhald göngustíga, fjöldi 

bekkja sem hægt er að tylla sér á, öryggi íbúa á opnum svæðum, lýsing, 

hljóðmengun og fleira. Þá eru kannaðir þættir sem varða aðgengi að byggingum þar 

sem eldri borgarar sækja þjónustu t.d. tröppur, lyftur, hjólastólarampar og 

setusvæði. 

2. Samgöngur 

Góðar samgöngur eru öllum nauðsynlegar til þess að taka virkan þátt í samfélaginu 

og sinna nauðsynlegum erindum. Með hækkandi aldri breytist geta sumra til þess 

að fara auðveldlega á milli staða og geta erfiðar samgöngur aukið hættu á félagslegri 

einangrun. Í tengslum við aldursvænar borgir eru skoðaðir þættir sem stuðla að 

öruggum samgöngum og er þá átt við viðhald og skipulag samgöngumannvirkja s.s. 
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vegi, hraðahindranir og götumerkingar. Fyrir þann hóp sem verður eða kýs að hætta 

akstri er kannaður hentugleiki almenningssamgangna. Þá er átt við hvort 

almenningssamgöngur séu aðgengilegar, uppfylli þarfir um fjölda ferða, ferðatíma, 

öryggi og kostnað ásamt því að flytja fólk þangað sem það vill fara. Með sömu 

formerkjum eru skoðaðar þarfir þeirra sem reiða sig á sérhæfðari þjónustu svo sem 

akstursþjónustu eldri borgara. 

3. Húsnæði 

Óumdeilt er að aðgengi að öruggu og hentugu húsnæði hefur mikil áhrif á lífsgæði. 

Húsnæðiskostnaður getur vegið þungt hjá eldri borgurum sem komnir eru á 

eftirlaun en mismunandi er eftir borgum hvaða valmöguleika hið opinbera býður 

upp á m.t.t. húsnæðis eða húsnæðisstuðnings. Þá þarf að huga að hentugleika 

húsnæðis eftir því sem þarfir breytast t.d. varðandi stærð, aðgengi og baðherbergi. 

Geta eldri borgara til þess að framkvæma nauðsynlegar breytingar á eigin húsnæði 

getur verið minni en hjá yngri hópum m.a. vegna fjárhagsstöðu. Í verkefnum 

aldursvænna borga er könnuð sú þjónusta sem auðveldar fólki að búa sem lengst í 

því húsnæði sem það kýs en einnig þeir valmöguleikar sem bjóðast ef flutningur 

reynist nauðsynlegur. 

4. Félagsleg þátttaka 

Með félagslegri þátttöku er átt við tækifæri eldri borgara til þess að hitta annað fólk 

og rækta tengsl við fjölskyldu og vini. Aðgengi að samfélagslegum viðburðum og 

skemmtunum, skipulagt félagsstarf og þjónusta einkaaðila leika þar hlutverk. Þá eru 

mikilvægir snertifletir og samskipti á milli kynslóða í samfélaginu.  

5. Virðing og félagsleg viðurkenning 

Aldursfordómar og vanvirðing í garð eldri borgara geta hamlað farsælli öldrun. Í 

verkefnum aldursvænna borga hafa eldri borgarar lýst ákveðinni togstreitu með 

tilliti til virðingar og félagslegrar viðurkenningar. Sumir hafa lýst ánægjulegri 

upplifun af virðingu í sinn garð á meðan aðrir hafa nefnt skort á virðingu 

samfélagsins þegar kemur að því að taka tillit til óska eða þarfa eldri borgara við 

ákvörðunartöku um þjónustu hins opinbera eða í öðrum stærri samfélagslegum 

verkefnum. 

6. Virk samfélagsþátttaka og atvinnumöguleikar 

Eldri borgarar taka virkan þátt í samfélaginu með ýmsu móti; á vinnumarkaði í 

launaðri vinnu en á öðrum sviðum með ólaunuðu sjálfboðastarfi, þátttöku í 

stjórnmálum eða námi. Mikilvægt er að huga að tækifærum eldri borgara til þess að 
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taka virkan þátt í samfélaginu og koma í veg fyrir mismunun byggða á aldri. 

Breytingar á vinnumarkaði geta falið í sér áherslu á aukinn sveigjanleika þegar 

kemur að starfslokum eða vinnutíma eftir því sem þrek eða aðstæður fólks breytast 

með hækkandi aldri. 

7. Upplýsingamiðlun 

Til þess að stuðla að virkri öldrun í skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálstofnunar, þ.e. 

að hámarka möguleika eldri borgara til góðrar heilsu, samfélagslegrar þátttöku og 

öryggis, er mikilvægt að eldri borgarar hafi upplýsingar um þjónustuframboðið sem 

er til staðar hverju sinni. Því er mikilvægt að huga að því hvernig og með hvaða hætti 

upplýsingar berast eldri borgurum en það getur falið í sér aðlögun á því hvernig 

upplýsingum er annars komið til skila m.a. þar sem meira bil getur verið á færni 

einstaklinga í notkun á nýrri tækni, s.s. snjallsíma og netinu. 

8. Félags- og heilbrigðisþjónusta 

Nauðsynlegur þáttur er varðar lífsgæði almennt er aðgengi að félags- og 

heilbrigðisþjónustu. Þetta á sérstaklega við um eldri borgara eftir því sem 

heilsutengdar þarfir breytast. Með skoðun á þessum þætti er kannaður aðgangur 

eldri borgara að nauðsynlegri þjónustu, hversu íþyngjandi kostnaður þeirrar 

þjónustu er og hvernig hún nýtist. Félagsleg heimaþjónusta og heimahjúkrun getur 

verið mikilvægur liður í því að aðstoða fólk við að búa heima eins lengi og aðstæður 

leyfa. Skipulag og markmið slíkrar þjónustu ætti að hafa að leiðarljósi vilja og 

markmið eldri borgara sjálfra þar sem og þegar unnt er að verða við slíkum óskum. 

2.2 Þátttaka Reykjavíkurborgar í aldursvænum borgum 

Reykjavíkurborg var árið 2015 samþykkt inn í verkefni Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

um aldursvænar borgir. Forsaga þátttöku Reykjavíkurborgar er sú að verkefnið var kynnt fyrir 

þáverandi borgarstjóra Jóni Gnarr af Pálma V. Jónssyni, yfirlækni öldrunarlækninga á 

Landspítala og prófessor í öldrunarlækningum við læknadeild Háskóla Íslands en hann hafði 

kynnst verkefninu hjá Alþjóðaheilbrigðismálastofnun. Borgarstjóra leist vel á verkefnið og kom 

hugmyndinni áleiðis til velferðarsviðs og velferðarráðs til frekari skoðunar.  

Það kann að hljóma tilviljanakennt hvernig verkefnið komst á dagskrá hjá Reykjavíkurborg 

en upphaf verkefnisins fellur vel að kenningum John Kingdon um strauma í stefnumótun 

(Kingdon, 1984, eins og vísað er til í Cairney og Jones, 2016). Miðað við þá kenningu komast 

verkefni á dagskrá þegar þrír straumar mætast þ.e. vandamálastraumur, stefnustraumur og 

stjórnmálastraumur. Með vandamálastraumi er átt við að fyrir liggi vandamál eða 
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úrlausnarefni sem stefnumótunaraðilar eru meðvitaðir um. Í tilfelli aldursvænna borga hefur 

öldrun þjóðarinnar og áhrif hennar á þjónustuþörf mikið verið til umræðu undanfarin misseri. 

Með stefnustraumi er átt við að möguleg lausn á vandamálinu sé til staðar, í þessu tilfelli að 

taka þátt í verkefni Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar um aldursvænar borgir. Með 

stjórnmálastraumi er átt við að þeir sem hafa ákvörðunarvald eru móttækilegir fyrir því að 

framkvæma þá lausn sem finnst á vandamálinu. Þegar þessir þrír straumar mætast opnast 

gluggi þar sem tækifæri gefst til þess að hrinda af stað nýju verkefni eða innleiða nýja stefnu. 

 Þá getur einnig haft áhrif að aðrar norrænar borgir hafa um svipað leyti skráð sig til 

þátttöku í verkefninu. Úr varð að eitt af markmiðum í samþykktri stefnu borgarinnar í 

málefnum eldri borgara til ársins 2017, útgefinni af velferðarsviði Reykjavíkurborgar árið 2013, 

var að sækja um aðild að aldursvænum borgum (Reykjavíkurborg, 2013). Í desember árið 2014 

var stofnaður stýrihópur með erindisbréfi borgarstjóra til þess að halda utan um verkefnið. Í 

júní 2015 samþykkti Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin umsókn Reykjavíkurborgar 

(Reykjavíkurborg, e.d.). 
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3 Aðferðir við gerð stöðumats 

Eins og kemur fram í fimm ára ferli verkefnisins sem er lýst í töflu 2 er eitt af fyrstu verkefnum 

nýrra þátttökuborga að vinna svokallað stöðumat með aðkomu eldri borgara. Stöðumat er, 

eins og nafnið gefur til kynna, mat á núverandi stöðu mála eftir þeim átta málefnasviðum sem 

verkefnið skilgreinir. Þá er leitast við að komast að því hvað eldri borgarar telja vel gert og hvað 

megi betur fara á þessum átta málefnasviðum.  

Við öflun upplýsinga er brýnt að taka tillit til þess að eldri borgarar eru ekki einsleitur 

hópur. Með hækkandi aldri eykst einstaklingsbundinn munur á færni einstaklinga á sama 

aldursbili. Það sem veldur þessum breytileika getur verið flókið samspil erfða og 

umhverfisþátta á löngu æviskeiði. Áhrif þess kalla á að rannsóknir á þáttum, sem bæta lífsgæði 

eldri borgara, reyni að fanga mismunandi þarfir breytilegs hóps. 

 

Heimild: Kalache og Kickbusch, 1997, eins og vísað er til í WHO, 2002. 

Mynd 4. Þróun á færni einstaklinga eftir aldursskeiðum. 

Mynd 4 hér að ofan lýsir þróun og breytilegri færni heilbrigðra einstaklinga eftir 

aldursskeiðum. Þar má sjá að í æsku er færni einstaklinga almennt svipuð en á fullorðinsárum 

fer að draga á milli. Þegar komið er á efri ár er enn meiri vídd á milli einstaklinga hvað færni 

varðar en þá hafa sumir mikla þjónustuþörf á meðan aðrir hafa litla. Þá lýsir mynd 4 helstu 

markmiðum forvarna hins opinbera eftir aldursskeiðum. Í æsku er markmið að stuðla að vexti 
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og þroska. Við fullorðinsár er markmið að viðhalda bestu mögulegri færni. Á efri árum er svo 

markmið að viðhalda sjálfstæði og koma í veg fyrir fötlun. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun hefur lagt til ákveðna aðferðafræði sem nýta má við gerð 

stöðumats en hún byggir á vinnu með rýnihópum. Ítarlegar leiðbeiningar eru til um þær 

aðferðir sem voru til grundvallar vinnu upphafshópa að verkefninu um aldursvænar borgir sem 

nefndar eru ,,Vancouver Protocol“ (WHO, 2007b). Þessar leiðbeiningar eru leið 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar til þess að tryggja samanburðarhæfni á milli landa og 

að sjónarmið eldri borgara á mismunandi svæðum séu skoðuð með samræmdum og 

skipulögðum hætti. Þá er þessum leiðbeiningum ætlað að auðvelda nýjum þátttökuborgum 

að vinna stöðumat. Í leiðbeiningunum er gert ráð fyrir að lágmarki fimm rýnihópum þar sem 

sjónarmið eldri borgara eru skoðuð þ.e. fjórum hópum með eldri borgurum og einum með 

aðstandendum þeirra sem eru of veikburða til þess að taka sjálfir þátt. Þá er að auki gert ráð 

fyrir einum hópi með starfsmönnum sveitarfélaga, fyrirtækja á einkamarkaði eða fulltrúum 

þeirra og annarra hagsmunaaðila s.s. sjálfseignarstofnana og félaga eldri borgara. Í 

leiðbeiningum er þó tilgreint að nægjanlegt sé að fá sjónarmið þessara síðarnefndu aðila með 

viðtölum í stað rýnihópa ef aðstæður leyfa ekki að ná öllum að sama borði.  

Fyrir þá fjóra rýnihópa sem samanstanda af eldri borgurum er gert ráð fyrir tveimur hópum 

með yngri eldri borgurum þ.e. 60−74 ára og tveimur hópum með eldri þátttakendum þ.e. 75 

ára og eldri. Þá er gert ráð fyrir því að mynda hópa með þátttakendum úr tveimur hverfum 

þ.e. einu hverfi þar sem íbúar eru að meðaltali með lægri tekjur en á borgarvísu og öðru hverfi 

þar sem íbúar hafa meðaltekjur. Þessari skiptingu er lýst í töflu 4 hér að neðan. 

Tafla 4. Hópaskipting rýnihópa samkvæmt leiðbeiningum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar. 

Hópur Aldur Meðaltekjur í hverfi 

1 60−74 ára Undir meðallagi 

2 60−74 ára Í meðallagi 

3 75 ára + Undir meðallagi 

4 75 ára + Í meðallagi 

Heimild: WHO, 2007b. 

Í leiðbeiningum er gert ráð fyrir því að hver rýnihópur samanstandi af átta til tíu einstaklingum 

þannig að hópurinn endurspegli samsetningu aldurshópsins í heild hvað varðar t.d. kyn, 



25 

menntunarstig og þjóðerni í því hverfi sem til skoðunar er. Mælt er með því að innan hópsins 

séu þátttakendur með mismikla líkamlega færni til þess að auka líkur á að tekið verði tillit til 

sjónarmiða og þarfa sem flestra. Gert er ráð fyrir því að hver hópur starfi í um tvær til þrjár 

klukkustundir með hléi og að samtal hópsins verði hljóðritað og síðar vélritað til frekari 

greiningar. Þá eru lagðar til spurningar til þess að stýra umræðu hópsins en áréttað er 

mikilvægi þess að spurningarnar séu staðfærðar og þýddar vandlega þar sem þjónusta og 

menning getur verið ólík milli landa. 

Þar sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnun leggur áherslu á vinnu með rýnihópa við gerð 

stöðumats verður nú farið nánar yfir skipulag þeirrar vinnu, sögu rýnihópa, helstu kosti 

aðferðarinnar og takmarkanir. Eftir þá skoðun verður önnur aðferð kynnt sem nefnist World 

Café sem valmöguleika í stað vinnu með rýnihópa og svo loks verða skoðuð nokkur dæmi um 

hvernig aðrar borgir hafa unnið stöðumat í tengslum við þátttöku í aldursvænum borgum.  

3.1 Rýnihópar 

Rýnihópur er þegar nokkrum einstaklingum er boðið að taka þátt í samtali um tiltekið málefni 

undir leiðsögn leiðara eða leiðbeinenda. Fjöldi þátttakenda er oftast á bilinu sex til tíu og 

hópurinn samanstendur af einstaklingum, oftast með sameiginlegan bakgrunn eða 

sameiginleg einkenni um t.d. aldur, kyn, starfsvettvang eða búsetu, sem hafa verið valin til 

þátttöku í rannsókn. Í rannsóknum sem byggja á samtali rýnihópa eru alla jafnan haldnir 

nokkrir fundir í röð þar sem málefnið til skoðunar er rætt með mismunandi hópum til þess að 

fá fram ólík sjónarmið á rannsóknarefninu. Fjöldi rýnihópa í rannsókn getur verið mismunandi 

eða oftast frá að lágmarki þremur hópum upp í nokkra tugi hópa í stærri 

rannsóknarverkefnum. Samkvæmt Krueger (1994) hafa rannsóknir byggðar á aðferðafræði 

rýnihópa sex einkennandi þætti; 

1. Rýnihópar samanstanda af hópum þar sem fjöldi þátttakenda í hverjum hópi er 

oftast á bilinu sex til tíu. 

2. Unnið er með nokkra hópa til þess að fá breidd í svörun og til þess að geta greint 

strauma og þemu í svörum. 

3. Hver hópur samanstendur af einstaklingum með einhver sameiginleg einkenni. 
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4. Rýnihópar afla gagna fyrir rannsakendur. Tilgangur rýnihópa er ekki að mynda 

samstöðu um tiltekin málefni eða mynda aðgerðir en það aðgreinir rýnihópa frá 

mörgum öðrum hópum. 

5. Gögnin sem verða til eru eigindleg. 

6. Þátttakendur taka þátt í stýrðri umræðu. Spurningar eru fyrirfram hugsaðar og 

formaðar þannig að þær svari spurningum rannsakenda. Umræðunni er þannig stýrt 

af umsjónarmanni. 

Samtal rýnihópa er oftast á bilinu ein til tvær klukkustundir og oftast er samtalið hljóðritað til 

þess að auðvelda frekari úrvinnslu á síðari stigum. Munurinn á rýnihópum og því sem mætti 

kalla almennt hópsamtal liggur í undirbúningi og leiðsögn leiðarans ásamt eftirvinnslu þeirra 

gagna sem koma fram. Spurningarnar sem spurt er í rýnihópum eru sérstaklega hannaðar til 

þess að skapa umræðu innan hópsins og fanga skoðanir þátttakenda. Við undirbúning 

samtalsins er þess gætt að forðast spurningar sem svara mætti með einu orði, t.d. já eða nei, 

og oft er stígandi í spurningunum frá hinu almenna til hins sértæka. Þá er hlutverk leiðara að 

spyrja þeirra spurninga sem varpa ljósi á rannsóknarefnið og getur leiðarinn spurt 

aukaspurninga umfram þeirra sem lagt var upp með í upphafi til þess að fá nánari skýringar 

við svörum eða ef samtalið leiðist í óvæntar áttir. Einnig reynir leiðbeinandi eftir fremsta megni 

að stuðla að þátttöku allra í hópnum, einnig þeirra sem kunna að vera feimnari eða hlédrægari 

og fá þannig betri innsýn í skoðanir hópsins í heild (Krueger, 1994, bls. 16−21).  

3.1.1 Saga rýnihópa 

Upphaf rýnihópa má rekja til félagsfræðilegra rannsókna á fjórða áratug tuttugustu aldar. Þá 

reyndu rannsakendur að bregðast við annmörkum annarra rannsóknaaðferða s.s. 

skoðanakannana og einstaklingsviðtala. Efasemdir voru uppi um nákvæmni skoðanakannana 

vegna takmarkana á svörum við fyrirframsettum gildum, þ.e. að svarandi gæti einungis valið 

um þau svör sem rannsakendi býður upp á án frekari skýringa. Einnig voru til skoðunar á 

þessum tíma áhrif rannsakenda á svör í einstaklingsviðtölum, m.a. vegna valdaójafnvægis 

rannsakenda og viðmælenda og að með spurningum rannsakenda væri verið að beina svörum 

viðmælenda í tilteknar áttir og þannig óbeint að auka vægi fyrirframgefinna skoðana 

rannsakenda á svörun í rannsóknum. Leitað var leiða til þess að minnka áhrif rannsakenda á 

svörum og beina sjónum í auknum mæli til viðmælenda. 
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Eftir seinni heimstyrjöld er sem dragi úr vægi rýnihópa við rannsóknir á sviði félagsvísinda 

og aðferðin verður frekar tengd við markaðsrannsóknir. Notkun rýnihópa í 

markaðsfræðilegum tilgangi á sér langa sögu þar sem fyrirtæki hafa um áratuga skeið nýtt sér 

aðferðina við að mæla viðbrögð neytenda við nýjum vörum eða við skipulag og endurskoðun 

markaðsherferða enda er aðferðin hagkvæm og sérstaklega vel til þess fallin að skapa 

trúverðugar niðurstöður um skoðun eða upplifun einstaklinga við tilteknum hlutum eða 

atburðum.  

Innan félagsvísinda hefur meginþorri rannsókna frá þeim tíma og til dagsins í dag verið 

unninn með megindlegum aðferðum með áherslu á talnaefni, úrtök og tölfræði. Vísbendingar 

eru um að vinsældir eigindlegra aðferða séu að aukast á ný, sérstaklega á sviði 

heilbrigðisvísinda. Að mati sumra hefur þetta verið í takt við þróun á þjónustu hins opinbera 

sem hefur þróast frá því að líta á skjólstæðinga sína sem almenning yfir í neytendur eftir því 

sem aukin áhersla hefur verið lögð á gæði þjónustu hins opinbera. Á sama tíma þurfa stofnanir 

hins opinbera í auknum mæli að rökstyðja tilverurétt sinn á tímum hagræðingar og 

forgangsröðunar. Aðferðir við að meta áhrif og þjónustu opinberra stofnana hafa þróast og 

eru í auknum mæli skoðaðar út frá sjónarmiðum notenda þjónustunnar (Krueger, 1994, bls. 

7−10). 

3.1.2 Styrkleikar rýnihópa 

Rannsóknaraðferðir á borð við spurningakannanir og einstaklingsviðtöl ganga út frá því að 

einstaklingar viti hvað þeim finnist um tiltekin málefni og hafi myndað sér eina ákveðna 

skoðun. Hins vegar getur það verið svo að einstaklingar hafi ekki tekið afstöðu til málefnis eða 

þá geti afstaðan verið háð því umhverfi sem málefnið er rætt í eða lagt fyrir einstaklinginn. 

Með aðferð rýnihópa er tækifæri til þess að sjá hvernig afstaða mótast og dæmi eru um að 

þátttakendur skipti um skoðun þegar líður á samtalið. Þá er tækifæri fyrir rannsakendur að 

greina nánar þá þætti sem hafi haft áhrif á breytta afstöðu einstaklingsins, en það er ekki 

mögulegt með aðferðum spurningakönnunar eða einstaklingsviðtals (Krueger, 1994, bls. 11).  

Einn af kostum rýnihópa er að fanga samtal á milli þátttakenda þar sem ummæli eins geta 

kallað á viðbrögð annarra eða vakið aðra þátttakendur til umhugsunar. Í slíku samtali geta 

leynst upplýsingar um afstöðu þátttakenda til málefnis og leiðari getur reynt að komast að því 

hvernig sú afstaða verður til, þ.e. hvaða áhrifaþættirnir þar eru sem leiða til tiltekinnar afstöðu. 

Slíkt samtal getur verið óútreiknanlegt og lyft fram upplýsingum sem rannsakandi bjó ekki yfir 
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fyrir samtalið, sem getur verið kostur. Rannsakandi hefur þá tækifæri til þess að spyrja nánar 

um þessar nýjar upplýsingar á meðan samtalið á sér stað. Þessi eiginleiki aðgreinir 

upplýsingaöflun rýnihópa frá spurningakönnunum þar sem spurningar eru fastsettar í upphafi 

og því ekki hægt að bregðast við nýjum eða óvæntum upplýsingum við framlagningu 

spurninga. Þá hafa niðurstöður rýnihópa gjarnan ákveðinn trúverðugleika þar sem þær byggja 

á ummælum þátttakenda með eigin orðum (Krueger, 1994, bls. 30−32). 

3.1.3 Takmarkanir rýnihópa 

Í notkun rýnihópa getur það reynst takmarkandi þáttur að erfitt er að lágmarka samfélagsleg 

áhrif á svörun þátttakenda. Þar sem samtalið á sér stað fyrir framan aðra þátttakendur getur 

það hamlað svörum um viðkvæm málefni eða leitt til þess að þátttakendur annaðhvort haldi 

aftur af sér eða svari spurningum óheiðarlega ef þeir finna fyrir samfélagslegum þrýstingi til 

að svara á ákveðinn máta. Þá er hlutverk rannsakenda að reyna að lágmarka þessi áhrif m.a. 

með fullvissu um nafnleynd við úrvinnslu gagna og með því að undirstrika að ekki séu til nein 

rétt eða röng svör en rannsakandi getur ekki tryggt nafnleynd innan hópsins og því má ætla að 

þessara áhrifa gæti innan rýnihópsins eftir sem áður. Vegna þessara áhrifa hefur verið sagt að 

rýnihópar séu ekki heppilegur vettvangur fyrir spurningar sem mætti skilgreina sem 

persónulegar, t.d. um kynhneigð, upplifun á ofbeldi og misnotkun eða öðru sambærilegu og 

að rannsókn á slíku efni eigi frekar við í öðru formi t.d. einstaklingsviðtali. Þessi áhrif geta 

minnkað innra réttmæti rýnihópa, þ.e. að niðurstöður endurspegli raunverulega afstöðu 

þátttakenda. 

Það getur einnig haft áhrif á innra réttmæti ef þátttakendur í rýnihóp eiga í samskiptum 

utan hópsins, þ.e. eru t.d. nágrannar eða samstarfsaðilar á vinnustað. Þá geta komið til áhrif 

sökum þess að undirmaður á vinnustað veigrar sér við að hafa skoðun á öndverðu meiði við 

yfirmann. Eitt þeirra atriða sem mælt er með að skoða sérstaklega þegar þátttakendur eru 

valdir í hópa eru einmitt slík áhrif en þetta tiltekna dæmi gæti kallað á fjölgun hópa í 

rannsókninni þar sem yfirmenn og undirmenn væru í sérstökum hópum. Í samanburði við 

einstaklingsviðtöl má einnig segja að rannsakandi hafi minni stjórn á umræðunni þegar unnið 

er með rýnihópa. Einstaklingarnir innan hópsins hafa áhrif hver á annan og umræða getur 

orðið sjálfsprottin innan hópsins. Þetta er kostur aðferðafræðinnar að því leyti að til verða 

upplýsingar sem rannsakendanum datt ekki í hug fyrir fram, en getur verið erfitt m.t.t. 

stýringar á umræðu (Krueger, 1994, bls. 14−36).  
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Vinna með rýnihópum getur verið vandasöm og heppilegt er að þjálfa vel umsjónarmenn 

sem stýra umræðu. Þá getur þurft að beita ýmsum aðferðum til þess að komast að 

upplýsingum sem skipta mestu máli en á sama tíma þarf sveigjanleika í spurningagjöf eftir eðli 

umræðunnar. Upplýsingar sem verða til við notkun rýnihópa geta einnig verið flóknar í 

greiningu. Hafa þarf í huga að ummæli séu í samhengi við umræðu sem á undan er gengin og 

því vandasamt að taka ákveðin ummæli sem lýsandi fyrir hugsun hópsins. Þá getur verið 

vandasamt að túlka afstöðu þeirra sem jafnvel skipta um skoðun á meðan umræða fer fram 

(Krueger, 1994, bls. 36).  

Þá er vert að nefna að niðurstöður rýnihópa um sama efni geta verið mjög mismunandi 

eftir hópum. Hver rýnihópur hefur sína eiginleika og sérkenni og erfitt er að alhæfa út frá 

niðurstöðum eins hóps, þ.e. rýnihópar hafa takmarkað ytra réttmæti einir og sér. Í vinnu með 

rýnihópum getur því verið mikilvægt að rannsaka nokkra hópa til þess að fá fyllri mynd af 

viðfangsefninu. Í framkvæmd getur reynst erfitt að mynda rýnihóp þar sem hver þátttakandi 

þarf að gefa sér tíma til þess að mæta á tiltekinn stað og taka þátt. Einnig getur reynst erfitt 

að finna heppilegan stað til þess að funda með rýnihópnum þar sem til grundvallar er þægilegt 

umhverfi sem hvetur þátttakendur til þess að tjá sig (Krueger, 1994, bls. 37). 

Til eru fjölmargar aðferðir aðrar en vinna með rýnihópa við að safna upplýsingum sem 

nýta mætti við gerð stöðumats í verkefni eins og aldursvænar borgir. Aðferðir hafa verið 

þróaðar sem safna upplýsingum frá mjög stórum hópum, jafnvel hundruðum þátttakenda, 

með skipulögðum hætti og hafa slíkar aðferðir m.a. nýst við stefnumörkun og framkvæmd 

breytinga á sviði hins opinbera og hjá stórum fyrirtækjum (sjá t.d. yfirlitsgrein Bryson og 

Anderson, 2000). Ein þessara aðferða nefnist World Café en hún getur hentað sérstaklega vel 

þegar safna á hugmyndum frá stórum hópi og ætlunin er að halda aðeins einn stóran fund. 

Aðferðin á margt sameiginlegt með vinnu með rýnihópum en er einnig að mörgu leyti 

frábrugðin. 

3.2 World Café-aðferðin 

World Café, eða heimskaffi, er aðferðafræði sem á rætur sínar að rekja til Kaliforníu í 

Bandaríkjunum árið 1995. Þá héldu Juanita Brown og David Isaacs fund um málefni fyrirtækja 

í sínum heimabæ en þau störfuðu þá sem sjálfstætt starfandi fyrirtækjaráðgjafar. Til þessa 

fundar buðu þau völdum einstaklingum úr einkageiranum og háskólasamfélaginu í bænum. 

Hugmyndin var að halda fund um málefni fyrirtækja á svæðinu undir berum himni og var einn 
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dagskrárliður svokallaður umræðuhringur þar sem skipst var á hugmyndum og skoðunum um 

tiltekið málefni. Það vildi hins vegar til að þennan dag gerði mikla rigningu og fundurinn var 

fluttur inn á heimili þeirra Brown og Isaacs. Þátttakendum, sem þá voru um 24 talsins, var 

komið fyrir á nokkrum borðum þar sem eitt málefni var rætt á hverju borði. Á hvert borð var 

settur pappírsdúkur þar sem þátttakendur gátu skráð helstu hugmyndir sem komu upp við 

umræðu um hvert málefni. Á fundinum skiptu þátttakendur svo reglulega um borð og 

umræðuefni en skráðu áfram niðurstöður á pappírsdúkana. Eftir nokkrar umferðir voru 

dúkarnir svo skoðaðir og helstu niðurstöður dregnar saman fyrir hvert málefni. Þeir 

einstaklingar sem tók þátt á þessum fundi voru sammála um að fyrirkomulagið hafi reynst vel 

og að umræður hefðu orðið dýpri eftir því sem leið á fundinn. Aðferðin hafði þá fangað helstu 

hugmyndir hópsins um þau málefni sem voru til skoðunar (The World Café Community 

Foundation, e.d.-a). 

Fyrirkomulagið á þessum fundi var síðar þróað áfram af Brown og Isaacs og aðferðin nefnd 

World Café, eða heimskaffi (Handbók Sambands íslenskra sveitarfélaga, 2017, nefnir þessa 

aðferð „rökræðukaffi“). Helstu atriði við skipulag World Café-funda, skv. aðferðafræði Brown 

og Isaacs, hafa verið sett fram í sjö liðum og má sjá í töflu 5 hér að neðan (The World Café 

Community Foundation, e.d.-b). 
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Tafla 5. Skipulag funda með aðferðafræði World Café. 

1. Huga að tilgangi 
fundarins 

Þekking á tilgangi fundar auðveldar ákvörðunartöku um helstu 
skipulagsatriði s.s. hverjum er boðin þátttaka, hvaða málefni verða 
skoðuð, hverjar helstu spurningarnar eru og hvernig svörum er safnað 
saman. 

2. Bjóða upp á 
notalegt 
andrúmsloft 

Við skipulag funda er lögð áhersla á notalegt og þægilegt andrúmsloft 
til þess að auðvelda þátttöku og hvetja til umræðu. Huga þarf að því 
hvernig þátttakendur fá boð um þátttöku og staðsetningu fundar, þ.e. 
rýmið sjálft. 

3. Spyrja réttu 
spurninganna 

Leitast skal við að spyrja spurninga sem varða þátttakendur sjálfa eða 
spurninga sem ætla megi að sem flestir hafi skoðun á. Eftir stærð 
fundar og tímamörkum má hafa eina lykilspurningu eða röð spurninga 
sem verða sértækari þegar líður á.  

4. Hvetja til þátttöku 
Mikilvægt er að leita leiða til þess að hvetja til þátttöku sem flestra til 
þess að fanga ólík sjónarmið en þó þannig að enginn sé krafinn um svör 
og að leyfilegt sé að taka þátt sem áheyrandi. 

5. Tengja saman ólík 
sjónarmið 

Eitt helsta einkenni World Café-funda er flutningur þátttakenda á milli 
málefnaborða þannig að þátttakendur blandast innbyrðis. Þannig 
verður flutningur á hugmyndum og þekkingu á milli umræðuefna og 
samsetning hópa verður breytileg. 

6. Hlusta eftir þema 
í umræðu 

Með því að hlusta eftir og tilgreina helstu línur eða þemu í umræðum er 
hægt að fanga þau atriði sem hópurinn sem heild leggur mesta áherslu 
á. Hvetja skal þátttakendur til virkrar hlustunar þar sem sjónarmið 
annarra geti komið skilmerkilega fram.  

7. Miðla helstu 
niðurstöðum 

Samtöl og umræður á mismunandi borðum geta myndað eina heild 
þegar fanga á helstu hugmyndir og sjónarmið hópsins. Gott er að enda 
World Café-fundi með því að tilgreina helstu hugmyndir sem komið 
hafa upp svo að þátttakendur fái heildarsýn yfir umræður fundarins og 
geti e.t.v. fengið nýja innsýn í spurningar dagsins. Mikilvægt er að leita 
leiða til þess að skrá helstu niðurstöður fyrir áframhaldandi vinnu. 

Heimild: The World Café Community Foundation, e.d.-b. 

Í töflu 5 hér að ofan má sjá helstu atriði sem hafa skal í huga við skipulag funda með 

aðferðafræði World Café. Aðferðin virkar á þann hátt að mynduð er afslöppuð 

kaffihúsastemning sem hvetur þátttakendur til þess að taka þátt í samræðum. Þátttakendum 

er dreift á borð, oft um 4−5 á hverju borði, og málefni er rætt í 20−30 mínútur. Fjöldi 

þátttakenda á hverju borði er hugsaður til þess að auðvelda samskipti, þ.e. lágmarka 
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hlédrægni og auka traust til þess að hvetja sem flesta til að taka þátt í samtalinu. Eftir um 

20−30 mínútur skipta þátttakendur um borð fyrir utan einn sem situr eftir til þess að miðla 

helstu niðurstöðum frá umræðuefni hópsins á undan til næsta hóps. Þessi hreyfanleiki 

þátttakenda á milli borða er lykilatriði en hugmyndin er að það tengi saman ólík sjónarmið og 

víkki á þann hátt umræðuna. Haldnar eru nokkrar lotur um eitt eða fleiri málefni eftir eðli 

þeirra spurninga sem leitast er við að svara.  

Á það hefur verið bent að umhverfi og skipulag World Café gefur það til kynna við 

þátttakendur að World Café-fundur sé ekki eins og hver annar fundur. Þátttakendur setji sig 

þá jafnvel í aðrar stellingar en á hefðbundnum vinnufundum en það getur ýtt undir að 

þátttakendur tjái sig með öðrum hætti en annars (Jorgenson og Steier, 2013). 

Hreyfanleiki þátttakenda á milli borða og um leið hreyfanleiki þekkingar og sjónarmiða 

auka á dýpt samræðna. Þekkingar er ekki aðeins miðlað frá einum aðila til annars eins og á 

fyrirlestri heldur getur hún einnig orðið til við að einstaklingar skiptast á upplýsingum. 

Einstaklingar verða þá ekki aðeins móttakendur nýrrar þekkingar heldur eigi þátt í sköpun 

hennar með samtölum sín á milli (Fouché og Light, 2010). Ekki hefur mikið verið rannsakað 

hversu vel World Café-aðferðin eykur skilning og þekkingu þátttakenda. Vísbendingar eru um 

að aðferðin geti verið til þess fallin en skipulag fundarins hefur það að meginmarkmiði að virkja 

þátttakendur til umræðu sem getur aukið skilning. Í rannsókn á eigin mati þátttakenda á því 

hversu mikið skilningur á tilteknu málefni hefði aukist eftir World Café-fund í samanburði við 

hefðbundinn fyrirlestur var marktækur munur á því hversu sammála þátttakendur voru þeirri 

fullyrðingu að þekking og skilningur þeirra hefði aukist í kjölfar fundar. Þátttakendur World 

Café-fundar voru líklegri til þess að vera sammála þeirri fullyrðingu (Fullarton og Palermo, 

2008). 

Einn af helstu kostum aðferðafræðinnar er að þátttakendur þurfa ekki að undirbúa sig fyrir 

fund til þess að hann verði árangursríkur. Þá er hægt að halda fund á tveimur til þremur 

klukkutímum sem er skemmri tími en margar aðrar aðferðir. Hugmyndafræði eða 

útgangspunktur World Café er tvíþættur; annars vegar að samtöl hópa með aðferðafræðinni 

dragi saman þekkingu og skoðanir ólíkra einstaklinga og hins vegar að innan hópsins leynist 

svör við þeim spurningum sem lagðar eru fram. Aðferðin er talin heppileg til þess að svara 

opnum spurningum sem hafa ekki eitt sérstakt eða rétt svar. Þannig nýtist hún t.d. við skoðun 
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eða undirbúning á þjónustu hins opinbera þar sem svör eru byggð á breidd mismunandi 

einstaklinga úr samfélaginu.  

Aðferðafræði World Café hefur verið gagnrýnd fyrir að ekki sé með formlegum hætti lagt 

mat á mögulega áhrifaþætti sem geti haft áhrif á hvernig þátttakendur komast að 

sameiginlegum skilningi. Með þessu er átt við að bakgrunnur þátttakenda og það sem kalla 

mætti samfélagsleg staða þeirra getur verið mismunandi sem geti haft áhrif á það hvernig þeir 

taka þátt og skilja umhverfi sitt. Þetta getur t.d. átt við um notkun aðferðafræðinnar á 

vinnustöðum en þá getur viðvera yfirmanna haft áhrif á svör annarra starfsmanna. Munur á 

samfélagslegri stöðu ásamt öðrum ytri þáttum s.s. hefðum er ekki metinn með kerfisbundnum 

hætti í aðferðafræði World Café (Lorenzetti, Azulia og Walsh, 2016). Þetta getur haft áhrif á 

svör þátttakenda, t.d. getur viðvera yfirmanna dregið úr getu eða vilja einstaklinga til þess að 

miðla neikvæðum upplifunum eða benda á vandamál (Aldred, 2009). 

Þá geta fyrri samskiptamynstur haft áhrif á upplifun þátttakenda, t.d. getur World Café 

með starfsfólki sem hefur unnið saman í mörg ár verið frábrugðið World Café með 

þátttakendum völdum af handahófi. Formið á World Café-fundum getur ekki yfirbugað að fullu 

áhrif fortíðarinnar á samskiptamynstur og venjur sem aftur getur haft áhrif á útkomu fundar. 

Hins vegar er það svo að erfitt getur verið að spá fyrir um slík áhrif fyrirfram og óvæntir 

atburðir eða ófyrirséðar aðstæður geta breytt upplifun þátttakenda og þar með haft áhrif á 

útkomu fundar. Einnig hefur verið bent á að form World Café getur verkað á móti 

hefðbundnum samskiptum með því að setja samskipti í annað mynstur en það sem venjulegt 

er og þannig lágmarkað þessi áhrif (Jorgensen og Steier, 2013). 

Almennt er það talið styrkur aðferðafræðinnar að hún geti fangað ólík sjónarmið ólíkra 

einstaklinga. Þeir einstaklingar geta tekið þátt á World Café-fundum, sem annars taka ekki þátt 

í opinberri umræðu um tiltekin málefni. Með því er átt við þá tilhneigingu að tiltekin málefni 

séu rædd opinberlega af fámennum og jafnvel lokuðum hópi áhrifavalda í samfélaginu, s.s. 

hagsmunaaðilum og stjórnmálamönnum. World Café getur þannig dýpkað umræðu um 

tiltekin málefni með aðkomu fleiri aðila og sjónarmiða (Carson, 2011). 

Aðrar aðferðir, t.d. pallborðsumræður, geta orðið rökræður sem setja hluti í ákveðið 

samhengi, „við á móti ykkur“, þar sem þátttakendur hafa oft fyrirfram ákveðna skoðun á 

málefninu og eiga það til að fylkja sér með öðrum sem eru sömu skoðunar, t.d. vinum, 

nágrönnum eða fjölskyldumeðlimum, og verða fyrir vikið minna móttækilegir fyrir öðrum 
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sjónarmiðum. World Café er frekar samtal sem jafnvel getur aukið samfélagslega vitund 

þátttakenda (Carson, 2011); þátttakendur upplifi að á þau sé hlustað og að þau hafi eitthvað 

til málanna að leggja. Slík upplifun getur aukið líkur á því að þátttakandi verði virkur eftir fund 

og fundurinn þannig leitt til raunverulegra breytinga (Aldred, 2009). Hins vegar ber að hafa í 

huga að aðferð eins og World Café er aðeins eitt tæki af mörgum fyrir þá sem halda fundinn 

til þess að afla upplýsinga og, að sjálfsögðu, eru þeir ekki bundnir af niðurstöðum hans. Þannig 

getur sú hugmynd að hafa áhrif á eigið umhverfi með þátttöku í World Café-samtali verið 

villandi fyrir þátttakendur og huga skal að tilgangi skipuleggjenda funda og túlka niðurstöður í 

því samhengi eins og gildir um aðrar aðferðir þar sem hagsmunir geta verið í húfi (Aldred, 

2009).  

Þær aðferðir sem hafa verið nefndar hér að ofan, þ.e. vinna með rýnihópa og World Café, 

eru aðeins tvö dæmi um aðferðir sem hafa verið þróaðar til þess að fanga upplýsingar frá hópi 

þátttakenda um viðhorf og skoðanir á tilteknum málefnum eða til þess að safna nýjum 

hugmyndum. Í framkvæmd er slíkum spurningum oft svarað með blönduðum leiðum eða 

aðferðir eru aðlagaðar aðstæðum hverju sinni m.a. vegna takmarkana er snerta tíma, fjármagn 

og þekkingu á meðal þeirra sem bera ábyrgð á framkvæmdinni. 

3.3 Aðferðir annarra borga 

Í verkefnum á borð við aldursvænar borgir geta þátttökuborgir farið ólíkar leiðir eða nýtt 

blandaðar aðferðir og safnað upplýsingum úr ólíkum áttum. Verkefnið sjálft er yfirgripsmikið 

eins og skoðun á málaflokkunum átta leiðir í ljós og mikið er um matskennd atriði þar sem ólík 

sjónarmið geta gefið mismunandi niðurstöður. Þá getur forgangsröðun verið ólík og ekki liggur 

fyrir eitt endanlegt svar við mörgum af þeim spurningum sem geta komið upp. 

Þó að Alþjóðaheilbrigðismálastofnun leggi til vinnu með rýnihópum, er ekki gerð krafa um 

að þeirri aðferð sé beitt. Margar borgir hafa unnið stöðumat með rýnihópum eða 

undirbúningsvinnu út frá niðurstöðum rýnihópa sem hafa síðan verið þróaðar áfram með 

öðrum upplýsingum. Sumar borgir hafa beitt öðrum aðferðum við upplýsingaöflun. 

Sem dæmi hafa sumar borgir á Írlandi unnið með rýnihópa en aðrar, oftast minni borgir, 

farið aðrar leiðir. Haldnir hafa verið fundir rýnihópa með breyttu sniði, t.d. er slakað á kröfu 

um hljóðritun og vélritun samtalsins og þess í stað er punktum safnað til úrvinnslu um 

meginþemu eða umræðuefni. Haldnar hafa verið hringborðsumræður þar sem eldri borgurum 

eða meðlimum öldungaráðs (e. older people‘s council) er boðið að taka þátt í umræðu um 
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afmarkaða þætti verkefnisins. Þá fór Dyflinn þá leið að ræða við hundruð gangandi vegfarenda 

og spyrja nokkurra lykilspurninga um hvernig borgin gæti orðið aldursvænni. Þessum 

aðferðum hefur síðan oft verið blandað við niðurstöður spurningakannana og viðtöl við aðila 

hagsmunasamtaka og aðra sérfróða aðila við mótun verkefnisins. Þá hafa borgir einnig nýtt 

sér ráðgjöf sérfræðinga, t.d. á sviði öldrunarmála (Age Friendly Ireland, 2015). 

Norrænar borgir hafa farið ólíkar leiðir við undirbúning verkefnisins. Í Ósló var unnið úr 

niðurstöðum frá nokkrum umræðuþingum (e. debate evenings) og stórri ráðstefnu með 

vinnustofum. Þá hefur upplýsingum verið bætt við úr viðtölum og öðrum sérverkefnum með 

eldri borgurum. Einnig hefur borgin unnið talsvert með miðlægu öldungaráði (e. central 

penstioners‘ advisory council) og 15 hverfatengdum öldungaráðum við undirbúning 

verkefnisins (Norræna velferðarmiðstöðin, 2018). 

Uppsalir í Svíþjóð hélt röð funda með yfir 1.000 eldri borgurum. Hver fundur var með 

u.þ.b. 60 eldri borgurum þar sem þátttakendum var dreift á átta borð en á hverju borði var 

ræddur einn af átta málefnaflokkum verkefnisins. Þátttakendur kusu svo um samtals 130 atriði 

og rætt var um afmarkaða þætti þess á milli. Til viðbótar var haft samband við um 800 manns 

með spurningakönnun sem var dreift til gangandi vegfarenda og á torgum. Auk þess voru um 

100 notendur akstursþjónustu eldri borgara fengnir í viðtal. Í heild hefur þetta verkefni verið 

eitt umfangsmesta verkefni á sviði íbúasamráðs sem stofnað hefur verið til í borginni (Norræna 

velferðarmiðstöðin, 2018). 

Í rannsóknum sem þessum getur verið kostur að blanda saman ólíkum aðferðum til þess 

að sannreyna niðurstöður og safna frekari upplýsingum. Við blöndun aðferða má leiða að því 

líkum að ytra réttmæti niðurstaðna verði meira ef út úr þeirri skoðun fæst samhljómur í 

niðurstöðum. Framkvæmd verkefnisins hjá Reykjavíkurborg er efni næsta kafla. 
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4 Gerð stöðumats og aðgerðaáætlunar hjá Reykjavíkurborg 

Við gerð stöðumats og aðgerðaáætlunar hjá Reykjavíkurborg var íbúasamráð viðhaft á tveimur 

þátttökustigum eða þrepum, eins og skilgreint er af Sambandi íslenskra sveitarfélaga (2017). 

Þetta var gert til þess að tryggja aðkomu eldri borgara að verkefninu, ekki aðeins við 

upplýsingaöflun heldur einnig við úrvinnslu upplýsinga og tillögugerð. Hið fyrra þátttökustig 

var við söfnun grunnupplýsinga um hugmyndir, skoðanir og viðhorf eldri borgara á 

svokölluðum rásfundi verkefnisins. Hið síðara var með þátttöku eldri borgara í starfshópum 

sem unnu nánar með niðurstöður rásfundarins við gerð stöðumats og aðgerðaáætlunar. 

Hinn svokallaði rásfundur verkefnisins var haldinn þann 25. nóvember 2015 í Tjarnarsal 

Ráðhúss Reykjavíkur. Til þessa fundar var fulltrúum boðið frá ýmsum hagsmunasamtökum 

eldri borgara ásamt Notendaráði félagsmiðstöðva og Reykjavíkurráði ungmenna. Yfir 50 

þátttakendur frá eftirfarandi hagsmunasamtökum fengu boð á fundinn: Félagi eldri borgara, 

Farsælli öldrun, Öldrunarráði, Öldrunarfræðifélaginu, Samtökum aldraðra, Félagi áhugafólks 

um íþróttir fyrir aldraða og Félagi áhugafólks og aðstandenda Alzheimerssjúklinga. Markmið 

þessa fundar var að safna grunnupplýsingum um viðhorf og hugmyndir eldri borgara sem nýta 

mætti við gerð stöðumats.  

4.1 Aðferð 

Í Tjarnarsal var komið fyrir átta borðum þar sem fjallað var um þau átta málefnasvið sem 

verkefnið leggur áherslu á. Á hverju borði var fjallað um eitt málefni. Þátttakendur drógu miða 

við inngang sem raðaði þeim á borð á handahófskenndan máta. Eftir ávarp borgarstjóra og 

skrifstofustjóra frá velferðarsviði hófust umræður. Hver umræðulota á borði varði í u.þ.b. þrjú 

kortér en síðan var kaffipása og hlé. Eftir hlé drógu þátttakendur aftur miða og skiptu um borð. 

Þannig tók hver þátttakandi þátt í umræðu um tvö málefni í tveimur lotum. Fjöldi þátttakenda 

á hverju borði var frá þremur upp í sex, oftast fimm. Af þeim þátttakendum sem var boðið 

tóku 38 þátt á rásfundinum. Í fyrri umferð tóku 38 þátt en í seinni umferð voru þátttakendur 

36.  

Á hverju borði voru einnig tveir starfsmenn Reykjavíkurborgar þ.e. einn leiðari og einn 

ritari. Hlutverk leiðara var að halda utan um flæði umræðu og gæta þess að sem flestir fengju 

tækifæri til þess að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Hlutverk ritara var að skrá niður það 

helsta sem fór fram. Þátttakendum var einnig boðið að skrá sjálfum punkta á gula miða sem 

safnað var saman í lok hverrar umræðu með nafnlausum hætti. Hlutverk gulu miðanna var að 
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fanga mál sem þátttakendum þóttu mikilvæg en e.t.v. höfðu ekki komist að á tilsettum tíma 

(Reykjavíkurborg, 2016a). 

 

Mynd 5. Skipulag rásfundar. 

Mynd 5 hér að ofan lýsir helstu atriðum í skipulagi rásfundarins. Hópnum var raðað á átta borð 

en umræða á hverju borði var um eitt af átta málefnasviðum verkefnisins. 

4.2 Helstu niðurstöður og úrvinnsla 

Ítarleg skýrsla með niðurstöðum rásfundarins hefur verið gefin út og er aðgengileg á vef 

Reykjavíkurborgar1. Þar er dregin saman umræða frá hverju borði og flokkað eftir átta 

málefnasviðum aldursvænna borga ásamt því að gulir miðar þátttakenda eru skráðir. 

Eftirfarandi er stutt lýsing á helstu atriðum umræðunnar af rásfundinum í hverjum málaflokki 

fyrir sig (Reykjavíkurborg, 2016a). 

1. Útisvæði og byggingar 

Almenn ánægja var með sundlaugar borgarinnar. Fram komu ýmsar hugmyndir 

varðandi göngustíga og bekki. Fjallað var um gróður og græn svæði, útivist og 

viðhald á göngustígum og gangstéttum. 

                                                      
1 https://reykjavik.is/sites/default/files/samantekt_a_nidurstodum_rasfundar_yfirfarid_2.feb_.pdf 
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2. Samgöngur 

Mikil umræða var um Strætó og leiðarkerfi. Almenn ánægja var með ferðir út á land 

en fram kom talsverð gagnrýni á leiðarkerfi innanbæjar. Þá kom fram gagnrýni á 

ferðaþjónustu fatlaðs fólks og akstursþjónustu aldraða. Fjallað var almennt um 

umferðarþunga, bílastæðamál, göngustíga og götulýsingu. 

3. Húsnæði 

Umræða var um nýbyggingar og hvernig hægt væri að lágmarka kostnað húsnæðis 

fyrir eldri borgara. Rætt var aðgengi og blöndun íbúa m.t.t. aldurssamsetningar. 

Áhersla var lögð á að þjónusta miði að því að gera eldri borgurum kleift að búa sem 

lengst heima. Loks var fjallað um þjónustuíbúðir og hvort endurnýja þurfi þann 

húsakost. 

4. Félagsleg þátttaka 

Rætt var um mikilvægi sundlauga og að þær spili stórt hlutverk í félagslegri þátttöku 

eldri borgara. Félagsmiðstöðvar voru einnig taldar mikilvægar í því tilliti og fram kom 

ósk um afnám sumarlokana þeirra. Fjallað var um sjálfbært félagsstarf og um 

kostnað fyrir notendur en minnt var á mikilvægi þess að stilla gjaldtöku í hóf. Þá 

voru samgöngur til og frá félagsstarfi ræddar en almenningssamgöngur þóttu ekki 

góðar í því tilliti. Rætt var mikilvægi þess að koma í veg fyrir félagslega einangrun. 

Þá fór fram umræða um hvernig best væri að kynna félagsstarfið fyrir tilvonandi 

notendum. 

5. Virðing og félagsleg viðurkenning 

Fjallað var um kurteisa framkomu og mikilvægi þess þegar veikindi eru annars vegar, 

t.d. heilabilun. Rætt var um samskipti á milli kynslóða og hvernig eldri borgarar geti 

miðlað af sinni reynslu. Fjallað var um eftirlaunaaldur og framkomu á vinnumarkaði 

og einnig fjárhæð lífeyris. Þá var stofnanavæðing nefnd og fram kom óánægja með 

kerfi vasapeninga á hjúkrunarheimilum.  

6. Virk samfélagsþátttaka og atvinnumöguleikar 

Rætt var mikilvægi þess að sporna gegn félagslegri einangrun. Ræddir voru 

möguleikar sjálfboðastarfs, t.d. verkefni sem auka samskipti á milli kynslóða. 

Hugmynd um sveigjanlegan vinnualdur var nefnd og eins hugmyndir um 

endurmenntun eða símenntun. 
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7. Upplýsingamiðlun 

Ræddar voru hugmyndir um hvernig best væri að aðstoða eldri borgara til þess að 

tileinka sér notkun netsins og sækja þangað upplýsingar. Fjallað var um leturstærð 

og auglýsingar, mannleg samskipti og samskipti í síma. Þá var útvarpið nefnt sem 

mikilvægt upplýsingamiðlunar- og afþreyingartæki fyrir eldri borgara, þá 

sérstaklega Rás 1. 

8. Félags- og heilbrigðisþjónusta 

Rædd var efling heilsugæslunnar og aðgengi að heilsugæslu. Umræða var um 

möguleika fólgna í samþættingu heilbrigðis- og félagsþjónustu. Lögð var áhersla á 

stuðning heim til fólks. Þá var rædd fjölgun hjúkrunarheimila og bætur á aðstöðu til 

heilsuræktar. 

Í framhaldi af rásfundinum voru með erindisbréfum stofnaðir starfshópar, einn fyrir hvert 

málefni. Í starfshópunum sátu fulltrúar borgarinnar frá viðeigandi fagsviðum, fulltrúar eldri 

borgara frá hagsmunasamtökum og í sumum tilfellum aðrir aðilar, t.d. frá viðeigandi ráðuneyti 

eða heilsugæslu. Hóparnir fengu það verkefni að skoða þær hugmyndir sem komu á 

rásfundinum, kanna nánar þáverandi stöðu mála í þeim málaflokki og meta hvaða tillögum 

ætti að hrinda í framkvæmd og hvernig framkvæmdin yrði árangursmetin (Reykjavíkurborg, 

e.d.). 

4.3 Aðgerðaáætlun 

Út frá vinnu starfshópanna átta sem stofnaðir voru í kjölfar rásfundar var aðgerðaráætlun 

mynduð með 14 tillögum. Við vinnslu aðgerðaáætlunar unnu hóparnir út frá 93 hugmyndum 

eða tillögum sem komu fram á rásfundinum. Farið var yfir skörun tillagna, þær sameinaðar þar 

sem við átti og teknar voru út tillögur sem þegar voru komnar í farveg hjá borginni í öðrum 

verkefnum, t.d. með samþykkt borgarráðs þann 26. maí 2016 á tillögum úr skýrslu um 

heilsueflingu aldraða, dags. 29. janúar 2016 . (Reykjavíkurborg, 2016b og 2016c). 
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Mynd 6. Ferill við gerð aðgerðaáætlunar. 

Mynd 6 hér að ofan lýsir helstu áföngum við gerð aðgerðaáætlunar. Þar má sjá að gerð 

stöðumats hófst árið 2015 eftir samþykkt Reykjavíkurborgar inn í verkefnið. Árið 2016 fór fram 

vinnsla upplýsinga hjá átta starfshópum sem sama ár lögðu fram tillögur í aðgerðaáætlun. 

Tillögurnar fjórtán sem mynda aðgerðaáætlun aldursvænna borga hjá Reykjavíkurborg eru 

eftirfarandi (Reykjavíkurborg, 2016c): 

1. Bókasöfn og aðrar menningarstofnanir 

Gera aðgang gjaldfrjálsan fyrir aldurshópinn 67−69 ára en aðgangur er þegar 

gjaldfrjáls fyrir eldri íbúa. 

2. Félagsstarf 

Auka þátttöku eldri borgara í skipulagi og vali á félagsstarfi með sjálfbæru 

félagsstarfi. Kanna möguleika þess að afnema sumarlokanir félagsmiðstöðva og efla 

sjálfboðaliðastarf eldri borgara innan félagsstarfsins. 

3. Samstarf og samvinna í samfélaginu 

Koma á fót skipulögðu samstarfi á milli eldri borgara og barna af leikskólum og 

grunnskólum á ýmsum vettvangi, s.s. í félagsmiðstöðvum, skólum og bókasöfnum. 
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4. Hverfa- og íbúðahönnun og blöndun byggðar 

Að skipulag hverfa og bygginga hugi að þörfum eldri borgara sem þurfa að sækja 

þjónustu í nærumhverfi. Gert verði ráð fyrir blöndun byggðar m.t.t. aldurs. Auka 

framboð af sérhönnuðum íbúðum með þarfir eldri borgara í huga, t.d. frá 

byggingasamvinnufélögum og félagslegum húsnæðisúrræðum fyrir aldraða. 

5. Heilsugæsla og hjúkrunarheimili 

Auka aðkomu fleiri fagaðila að störfum heilsugæslunnar. Tryggja aðgengi 

samdægurs að heilsugæslu og efla heilsuvernd. Auka stuðning vegna kaupa á 

hjálpartækjum og skilgreina þá grunnþjónustu sem hjúkrunarheimili eiga að sinna. 

Þessari tillögu var komið áleiðis til viðeigandi ráðuneytis sem ber ábyrgð á 

þjónustunni. 

6. Heimaþjónusta 

Að efla möguleika aldraða til að búa heima sem lengst með eflingu á kvöld- og 

helgarþjónustu heimaþjónustunnar, bjóða upp á fjölbreyttari heimaþjónustu sem 

miðar frekar að þörfum hvers og eins, nýta tækni í veitingu heimaþjónustu í frekara 

mæli og bæta böðunarþjónustu bæði heima og í félagsmiðstöðvum. 

7. Hjálpartæki og tæknilausnir 

Efla kynningar og fræðslu um þær tæknilausnir sem standa til boða. Stuðla að 

umræðu um notkun ýmissa eftirlitstækja, t.d. fyrir heilabilaða. 

8. Bæta samstarf heilbrigðis- og félagsþjónustu 

Tilraunaverkefni í einu hverfi um samstarf á milli heilsugæslu og heimaþjónustu, 

hjúkrunarheimila og dagþjónustu. 

9. Upplýsingagjöf 

Efla upplýsingagjöf á netinu og gera hana aðgengilegri. Kanna möguleika á smíði 

síma-apps og bjóða fjölbreyttari valkosti við að nálgast upplýsingar um 

almenningssamgöngur og akstursþjónustu eldri borgara. 

10. Hraðahindranir 

Kanna möguleika þess að samræma útlit og tegundir hraðahindrana í notkun í 

borginni og gera úttekt á áhrifum hraðahindrana við endurskoðun á 

umferðaröryggisáætlun Reykjavíkur. 
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11. Síma- og almenn þjónusta til þeirra sem ekki hafa aðgang að netinu 

Þörf á upplýsingasíma fyrir upplýsingar um réttindi og þjónustu. Útbúinn verði 

bæklingur með upplýsingum um þjónustu. Tryggja að notað verði skýrt letur á 

upplýsingaefni til eldri borgara. 

12. Tölvufærni 

Auka framboð á námskeiðum miðuðum að þörfum eldri borgara. Tryggja aðgang að 

tölvum í félagsstarfi og gera átak í kynningu á vef borgarinnar. 

13. Bætt aðstaða til útivistar og hreyfingar 

Fjölga skjólgóðum afdrepum með fallegum gróðri. Kanna möguleika þess að lóðir 

fjölbýlishúsa eldri borgara verði hannaðar með afþreyingu og útivist í huga. 

14. Atvinnuþátttaka 

Framkvæma tilraunaverkefni um tímabundnar ráðningar á ákveðnum vinnustöðum. 

Skoða leiðir til þess að auka verktakavinnu eldri borgara við úrlausn ákveðinna 

verkefna. Kanna möguleika þess að bjóða upp á meiri sveigjanleika í starfslokum 

starfsmanna.  

Til viðbótar þessum fjórtán tillögum voru sem fyrr segir ýmsar tillögur sem þegar voru komnar 

til framkvæmda undir öðrum formerkjum eða ekki voru taldar forsendur til að framkvæma að 

sinni. 

4.4 Upplýsingaöflun við gerð aðgerðaáætlunar 

Áðurnefndar tillögur byggja á upplýsingum frá rásfundi verkefnisins þann 25. nóvember 2015. 

Segja má að formið á þeim fundi hafi haft ýmis einkenni World Café og rýnihópa en hafi í raun 

verið blanda beggja aðferða. 

Þátttakendum var raðað á borð þar sem rætt var tiltekið málefni, svipað og á World Café-

fundum, og eftir ákveðinn tíma var þeim dreift aftur á önnur borð á handahófskenndan máta. 

Þá var ekki gert ráð fyrir því að þátttakendur þyrftu sérstaklega að undirbúa sig fyrir fundinn 

fyrir fram og leitast var við að mynda afslappaða og þægilega stemningu fyrir samtalið.  

Á hinn bóginn, og ólíkt aðferð World Café, voru loturnar aðeins tvær, þ.e. fyrri umræða og 

síðari umræða en aðferðin gerir alla jafna ráð fyrir örari skiptingu til þess að mynda gerjun 

hugmynda á milli borða. Þá voru á borðum leiðari og ritari frá fundarhaldara sem stýrðu 
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umræðu og skráðu það helsta sem fram fór, en helstu niðurstöður voru ekki kynntar fyrir 

þátttakendum í lok fundar heldur síðar í formi skýrslu. 

Eitt einkenni rýnihópa sem notað var á rásfundinum var hlutverkaskipting á borðunum; 

leiðari, ritari og þátttakendur sem ræddu fyrirframákveðið málefni. Þátttakendum var boðið 

sérstaklega á fundinn og hafa því haft ákveðna eiginleika sem leitast var eftir, t.d. um aldur og 

þekkingu.  

Hins vegar var samtalið ekki hljóðritað til frekari úrvinnslu og leiðari hafði ekki fyrir fram 

skilgreindar spurningar til þess að leiða samtalið. Það einfaldar ferlið við úrvinnslu þar sem 

samtalið var ekki vélritað síðar, en sú einföldun kann að hafa leitt til lakari upplýsinga. Erfitt 

eða ómögulegt getur verið að kanna hvort hópurinn hafi verið sammála um sum málefni en 

ósammála um önnur. Með því að skrá niður allar hugmyndir er kastað víðu neti en ákveðnar 

upplýsingar geta einnig tapast. 

Sú leið sem var farin hefur marga jákvæða kosti, s.s. að ljúka fundi á einum degi og að 

auðvelda eftirvinnslu auk þess sem vinna fyrirfram við undirbúning hefur verið lágmörkuð, 

m.a. var ekki unnið eftir fyrirfram skilgreindum spurningalista. Hins vegar má benda á nokkrar 

takmarkanir. Ekki er mögulegt að bera saman ólíka hópa meðal þátttakenda til þess að öðlast 

innsýn inn í mismunandi þarfir. Með ólíkum hópum er átt við mismunandi skoðanir eftir t.d. 

aldri eða færni þátttakenda en mögulega eru þarfir yngri eldri borgara ólíkar þörfum þeirra 

sem eldri eru. Þá geta þarfir verið mismunandi eftir því hversu mikilli líkamlegri eða andlegri 

færni viðkomandi býr yfir en eins og fram hefur komið er breidd á getu einstaklinga meiri með 

hærri aldri.  

4.5 Innra og ytra réttmæti aðferðarinnar 

Mat á innra og ytra réttmæti aðferðarinnar sem farin var við gerð aðgerðaáætlunar er nokkuð 

vandasöm þar sem ekki liggja fyrir skilgreind viðmið um það sem telst ásættanlegt í þeim 

efnum heldur byggir úrskurður þess á matskenndum atriðum sem erfitt getur verið að sanna. 

Hvað varðar innra réttmæti, þ.e. að aðferðin safni upplýsingum sem endurspegli í raun 

viðhorfi og hugmyndum þátttakenda, þá hefur aðferð eins og sú sem notuð var á rásfundinum 

sömu takmarkanir og aðferð World Café og rýnihópa. Þar ber hæst mögulega tengingu 

þátttakenda utan rannsóknar og áhrif hennar á niðurstöður og eðli þeirra spurninga sem leitað 

er svara við, t.d. hvort þau teljist persónuleg málefni eða feimnismál. Umræðuefni fundarins 
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var um almenna hagi eldri borgara í Reykjavík og þátttakendur komu víða að sem hvoru tveggja 

bendir til þess að skerðing á innra réttmæti ætti að vera í lágmarki. Þá er kostur að 

þátttakendum var raðað á borð á handahófskenndan máta auk þess sem hægt var að skila 

upplýsingum með nafnlausum hætti með skráningu á gulum miða. Þegar þetta er tekið saman 

má ætla að innra réttmæti aðferðarinnar hafi verið ásættanlegt, sérstaklega þegar horft er til 

þess að vinnsla tillagna hafi farið fram á tveimur þátttökustigum.  

Um ytra réttmæti er erfitt að fullyrða þar sem eldri borgarar eru almennt mjög fjölbreyttur 

hópur og þarfir þeirra geta verið mjög mismunandi. Frekari rannsókna er þörf til þess að kanna 

ytra réttmæti og hvort þær upplýsingar sem unnið er úr séu mettaðar en með því er átt við að 

nýjar hugmyndir um ákveðin málefni hætti að koma fram eftir því sem fleiri eru spurðir. 

Spurningin er þá hvort upplýsingar sem mynda grunn að aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar í 

verkefninu um aldursvænar borgir séu fullnægjandi eða hvort frekari rannsókn á þessu sviði 

sé líkleg til þess að leiða til fjölgunar tillagna eða breyttra áherslna. Um mjög praktíska 

spurningu er að ræða fyrir skipuleggjendur verkefnisins þar sem fjölda aðgerða er hrint í 

framkvæmd á mjög breiðu sviði.  

Til þess að kanna þetta nánar er hér unnin ný rannsókn um sama efni en með öðru sniði 

og niðurstöður hennar bornar saman við niðurstöður fyrri aðferðar. Þessi aðferð við skoðun á 

réttmæti og áreiðanleika er nefnd margprófun (e. triangulation) en slíkur samanburður getur 

gefið vísbendingar um ytra réttmæti þ.e. hvort skoðun á efninu með nýjum þátttakendum leiði 

til sambærilegra niðurstaðna (sjá t.d. Golafshani, 2003). Haldinn var fundur með rýnihóp um 

málefnasviðin átta sem eru kjarninn í verkefni aldursvænna borga. Farið var eftir 

spurningalista og aðferðafræði sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnun hefur útbúið, svokallaðri 

„Vancouver Protocol“-aðferðafræði sem lýst hefur verið hér að framan, og einnig var öðrum 

verkferlum í aðferðafræði rýnihópa fylgt (WHO, 2007b). 
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5 Rýnihópur um aldursvænar borgir 

Tilgangur rýnihópsins er að kanna hvort upplýsingar frá rásfundi aldursvænna borga séu 

lýsandi fyrir hugmyndir eldri borgara um málefnasviðin átta eða hvort frekari rannsóknir séu 

líklegar til þess að skila frekari niðurstöðum eða breyttum áherslum. Með öðrum orðum er 

kannaður áreiðanleiki og ytra réttmæti niðurstaðna rásfundarins. Þá verður kannað hvar 

rýnihópurinn er sammála því sem kemur fram á rásfundinum, hvar hann er ósammála og hvort 

nýjar hugmyndir eða tillögur bætist við. Enn fremur verði kannað hvort rýning á samtali 

þátttakenda leiði til betri skilnings á málefninu eða hvort nægjanlegt hafi verið að skrá niður 

útkomu umræðunnar án tillits til þess samtals sem á undan gekk. 

5.1 Aðferð 

Óskað var eftir þátttakendum í rýnihópinn með því að auglýsa eftir áhugasömum 

einstaklingum á aðalfundi Korpúlfa, samtökum eldri borgara í Grafarvogi, þann 28. febrúar 

2018. Óskað var eftir einstaklingum í sjálfstæðri búsetu sem væru 75 ára eða eldri. Með 

sjálfstæðri búsetu er átt við eigið húsnæði eða þjónustuíbúð/öryggisíbúð. Þar sem 

þátttakendur voru skráðir á aðalfund samtaka eldri borgara má leiða að því líkum að hópurinn 

sé nokkuð félagslega sterkur eða a.m.k. nokkuð kunnugur því félagsstarfi sem í boði er á vegum 

Reykjavíkurborgar. 

Skráðir þátttakendur voru átta talsins og mættu allir á fundinn. Rýnihópurinn samanstóð 

af fimm konum (62%) og þremur körlum (38%) á aldrinum 76 ára til 91 árs. Fundurinn var 

haldinn í Borgum, félagsmiðstöð aldraða við Spöngina í Grafarvogi þann 2. mars 2018 frá kl. 

9:30 til 11:00. Fundurinn var haldinn í litlum sal þar sem ýmislegt félagsstarf fer jafnan fram. 

Boðið var upp á kaffi og meðlæti en ekki var sérstaklega greitt fyrir þátttöku.  

Í upphafi fundar skrifuðu þátttakendur undir upplýst samþykki (sjá viðauka 1) og því næst 

fylgdi leiðari spurningalista unnum út frá áðurnefndu Vancouver Protocol aldursvænna borga 

(sjá viðauka 2). Með leiðara var ritari sem skráði það helsta sem fór fram, m.a. hvenær 

hópurinn virtist sammála um málefni og hvenær skiptar skoðanir voru um málin. Ritari tjáði 

sig ekki á meðan hópsamtalið átti sér stað. Samtalið var hljóðritað og síðar vélritað til frekari 

greiningar. 
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Mynd 7. Skipulag rýnihóps. 

Helstu þætti í skipulagi rýnihópsfundarins má sjá á mynd 7 hér að ofan. Allir þátttakendur sátu 

við sama borð ásamt leiðara og ritara. Öll átta málefni aldursvænna borga voru rædd og 

samtalið var hljóðritað. 

5.2 Niðurstöður 

Eftirfarandi eru helstu niðurstöður rýnihópsins raðað eftir málaflokkum. 

5.2.1 Útisvæði og byggingar 

Það sem talið var jákvætt í núverandi umhverfi er að vel er hugsað um göngustíga í hverfinu, 

þjónusta er á sléttu þ.e. engar tröppur og aðgengi almennt gott. Þá var fjallað um snjómokstur 

sem þótti nægjanlegur. 

„Nei ég held nefnilega að skipulagið hérna í Grafarvoginum í sambandi við göngustíga 

og aðkomu og annað slíkt, mér finnst það bara vera mjög gott og það er óvíða sem það 

er jafn gott.“ Karlkyns þátttakandi. 

Það sem mætti betur fara var aðgengi inn á göngustíga eftir snjómokstur þ.e. að hólar myndist 

á milli götu og göngustíga og aðgengi að kirkju en hálkuvarnir mættu vera betri í umhverfi 

Grafarvogskirkju. Þá var fjallað um almenna umgengni og skort á bílastæðum í nágrenni 

félagsmiðstöðvarinnar Borga. Umræða var um skort á tengingu við náttúruna á sumrin og að 

e.t.v. mætti bjóða upp á þjónustu utandyra í góðu veðri. Eins var rætt um að opna 
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félagsmiðstöðina meira út. Hönnun hússins gerir ráð fyrir að hægt sé að opna dyrnar en þær 

eru oftast lokaðar. 

„Það hefur verið talað um bílastæðin, hvað þau eru hrikalega fá miðað við fjöldann 

sem að er hérna daglega“. Kvenkyns þátttakandi. 

„Mér finnst stundum á sumrin að það vanti svolítið svona meiri tengingu við náttúruna, 

það er til fullt af hurðum hérna í byggingunni en í kaffistofunni frammi það er aldrei 

opnað út þegar þú kemur“. Kvenkyns þátttakandi. 

„Þetta hús, eins og hún er að segja, það þyrfti að vera þannig að það væri auðvelt að 

komast út og það væri þá svæði til þess með tilheyrandi“. Karlkyns þátttakandi. 

Sem tillögur að úrbótum mætti nefna fjölgun bílastæða við Borgir, að hugað væri að því að 

opna meira út á sumrin, bæta aðstöðu til útiveru í nágrenni félagsmiðstöðvarinnar, huga að 

aðgengi inn á göngustíga eftir snjómokstur og bæta snjómokstur og hálkuvarnir við kirkju. 

5.2.2 Samgöngur 

Í samtali við þátttakendur kom í ljós að mikill meirihluti, eða sjö af átta þátttakendum, voru 

ennþá keyrandi og fóru flestar sinna ferða á einkabíl. Það sem talið var jákvætt var almennt 

ástand gatnakerfisins og þjónusta strætisvagna. Sá þátttakandi sem notaði þjónustu 

strætisvagna var ánægður með þjónustuna og aðrir töldu mikið öryggi í því að vita af þeim 

möguleika þegar og ef það kæmi að því að hætta að keyra. 

„Það er geysilegt öryggi að vita af honum [Strætó]“. Kvenkyns þátttakandi. 

„Ég er voðalega ánægð með Strætó“. Kvenkyns þátttakandi. 

Varðandi það sem betur mætti fara, þá var umferðarþungi nefndur, sérstaklega á ákveðnum 

tímum dags. Þá var fjallað um götulýsingu og að lýsing mætti fara frekar eftir veðri. Einnig var 

talin þörf á viðhaldi við götumerkingar, s.s. línur á milli akreina.  

„Það eru ákveðnir tímar sem er ómögulegt að fara niður í bæ“. Karlkyns þátttakandi. 

„Mér finnst þau slökkva of fljótt á haustin þegar það er komið meira myrkur“. Kvenkyns 

þátttakandi. 

,,Það vantar alltaf hvítar línur, það er ógurlega erfitt á haustin finnst mér sérstaklega 

hvað akreinar eru illa merktar“. Kvenkyns þátttakandi. 
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Sem tillögur að úrbótum mætti nefna að götulýsing vari lengur t.d. á haustin og að huga 

sérstaklega að viðhaldi á götumerkingum. 

5.2.3 Húsnæði 

Þátttakendur rýnihópsins voru allir í sjálfstæðri búsetu, sumir í húsnæði sem var hannað 

sérstaklega fyrir 50 ára og eldri. Þátttakendur voru ánægðir með húsnæði sitt og töldu það 

uppfylla þarfir. Þá var talið jákvætt að hægt væri að sækja þjónustu í nærumhverfi og nefndur 

sem spennandi kostur sá möguleiki að fá heimsendingu úr matvöruverslun. 

Varðandi það sem betur mætti fara var í tveimur tilfellum talað um að húsnæði væri ef til 

vill of stórt miðað við núverandi þarfir. Hjá einum þátttakanda væru tröppur sem sköpuðu 

ákveðin vandamál vegna hnémeiðsla. Þá var fjallað um kostnað þess að komast í öryggisíbúðir 

sem væri í sumum tilfellum mjög hár. 

Ekki komu fram sérstakar tillögur að úrbótum en fram kom að þörf væri til staðar til að 

geta minnkað við sig og að húsnæði fyrir eldri borgara þótti dýrt. 

5.2.4 Félagsleg þátttaka 

Mikil ánægja var með framboð félagsstarfs í Borgum. Fjallað var um hve gott það væri að koma 

þangað og sjá kunnugleg andlit og öryggið sem starfsemin veitti. Kostnaður fyrir notendur 

þótti ekki óhóflegur, þjónustutíminn þótti henta vel og fjölbreytnin mikil. 

„Hér er full starfsemi allan daginn“. kvenkyns þátttakandi. 

„Það er svo gott að vita að þú getur alltaf komið hingað þó að maður velji að búa 

annarsstaðar… og þá er meira eins og maður sé að koma heim af því að maður þekkir 

fólkið“. Kvenkyns þátttakandi. 

Ábendingar um það sem betur mætti fara voru að kanna möguleika þess að setja upp 

setustofu og jafnvægi á milli þess sem flokka mætti sem skemmtun og að auðga andann en 

skiptar skoðanir voru um það. Þá var nefnt að starfsemi kirkjunnar væri minni en áður en að 

það færi svolítið eftir prestum.  

„Það vantar hérna til dæmis svona samkomusal eiginlega þar sem fólk getur setið og 

rabbað saman, setið í góðum húsgögnum og haft það þægilegt og sett upp sínar 

myndir til dæmis“. Karlkyns þátttakandi. 
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„Mér finnst stundum vera svona jafnvægi á milli þess að skemmta sér og svo að auðga 

andann. Þannig að það mætti kannski vera, ég veit það ekki, örlítið meira krefjandi 

stundum“. Kvenkyns þátttakandi. 

Tillögur að úrbótum væru þá að kanna möguleika þess að setja upp setustofu í Borgum og að 

kanna áhuga á félagsstarfi sem lýsa mætti sem meira krefjandi, t.d. að fjölga námskeiðum. 

5.2.5 Virðing og samfélagsþátttaka 

Almennt töldu þátttakendur að þeim væri sýnd virðing í daglegu lífi. Hins vegar fór umræða 

fljótlega yfir í það sem betur mætti fara. Talsverð umræða var um eftirlaunaaldur og að það 

væri merki um vanvirðingu að skipa fólki af vinnumarkaði sökum aldurs. Þá þótti ekki 

sanngjarnt að í launuðum störfum mættu einstaklingar ekki vinna umfram ákveðinn aldur, en 

mættu vera áfram í ólaunuðu sjálfboðastarfi. Nefnt var að fólk á efri árum væri orðið frískara 

nú en á árum áður.  

„Það á ekki að skipa fólki að hætta að vinna ef það hefur fulla starfsgetu og vill vinna“. 

Karlkyns þátttakandi. 

„Ég vil meina að þetta hangir saman við þetta sem ég sagði fyrst um að okkur er ýtt út 

af vinnumarkaðnum, með tilskipunum og það rýrir virðinguna“. Kvenkyns þátttakandi. 

„Þetta er stóra virðingarleysið“. Kvenkyns þátttakandi. 

Tillögur að úrbótum væri þá m.a. að auka sveigjanleika starfsloka. 

5.2.6 Virk samfélagsþátttaka og atvinnumöguleikar 

Sem jákvæðan eiginleika hafði einn viðmælandi orð á því að mikil tenging væri á milli Korpúlfa, 

samtaka eldri borgara í Grafarvogi, og þeirrar starfsemi sem væri í félagsmiðstöðinni Borgum 

og að samstarfið væri gott. Framboð af sjálfboðastarfi var rætt og þótti nægjanlegt. 

Umræða fór þó fljótlega aftur að snúast um hve ósanngjarn tiltekinn eftirlaunaaldur þótti. 

Óánægja vegna ólaunaðs sjálfboðastarfs var að sögn viðmælenda ekki fjárhagslegs eðlis heldur 

vegna upplifunar á virðingarleysi. Þá var lýst óánægju með tekjutengingar á réttindum. 

„Ég vinn feykimikið sjálfboðaliðastarf og ef að maður er vinnandi á annað borð þá er 

maður alltaf að vinna sjálfboðastarf. Það er þessvegna sem að ég vil fá þessa virðingu, 

það er ekki peningarnir, það er til þess að maður hafi meiri ánægju að leggja fram 

vinnuna sína“. Kvenkyns þátttakandi. 
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„Það með skipulagið er þannig að eldra fólki er refsað fyrir að vinna með því að minnka 

réttindi þeirra á öðrum sviðum“. Karlkyns þátttakandi. 

Tillögur að úrbótum eru þá að auka sveigjanleika starfsloka og breyta tekjutengingum 

lífeyrisréttinda. Að auki þyrfti að auka framboð hlutastarfa fyrir eldri borgara.  

5.2.7 Upplýsingamiðlun 

Almenn ánægja var með upplýsingamiðlun. Upplýsingar voru sagðar aðgengilegar á netinu og 

nefnt var að dagskrá Korpúlfa væri send á pappírsformi. 

„…tölvunotkun hefur aukist, að flest allir eru með tölvur, það fer náttúrulega mikið fram 

í gegnum tölvupóst og svoleiðis“. Karlkyns þátttakandi. 

Upplýsingamiðlun Reykjavíkurborgar þótti einnig nægjanleg.  

„Maður getur yfirleitt fundið það sem maður leitar að á netinu nú orðið“. Karlkyns 

þátttakandi. 

En nefnt var að einhverjir ættu erfitt með að tileinka sér netnotkun. 

„Þeir sem geta notað netið sko, þeir náttúrulega geta aflað sér upplýsinga...“ Karlkyns 

þáttakandi A. 

„Það eru náttúrulega einhverjir sem að geta ekki, ekki geta tileinkað sér það“. Karlkyns 

þátttakandi B. 

„Það er bara galli“. Karlkyns þátttakandi A. 

5.2.8 Félags- og heilbrigðisþjónusta 

Það sem talið var jákvætt í núverandi þjónustu var möguleiki á öryggishnappi. Þá þótti 

heimaþjónusta nægjanleg og ekki of kostnaðarsöm. Ítrekað var mikilvægi heimaþjónustu. 

„Sko, það er ógurlega stórt skref frá því að geta keyrt um allan bæ þangað til að maður 

er allt í einu, liggur heima hjálparlaus. Þannig að þessi þjónusta, það skiptir rosalegu 

máli hvort hún er örugg eða hvort hún er til staðar“. Kvenkyns þátttakandi. 

Þá voru skiptar skoðanir um upplifun notenda við að sækja heimaþjónustu. Einhverjir höfðu 

orð á því að öðrum hafi verið hafnað um þjónustu og einn lýsti því að tilfinningin við að sækja 

um heimaþjónustu væri eins og að betla. Umræðan um ferlið við að sækja heimaþjónustu var 

eftirfarandi: 
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„Það eru margir sem kvarta undan því að þetta sé þungt, þetta sé eins og að það sé að 

betla eitthvað sem þeir eiga ekki skilið“. Kvenkyns þátttakandi A. 

„Já akkúrat“. Kvenkyns þátttakandi B. 

„Og verða, það eru margir sem fá þessa tilfinningu“. Kvenkyns þáttakandi A. 

„Það er ekki mín…“ Kvenkyns þátttakandi C 

„Ég fæ hana ekki“. Kvenkyns þátttakandi B 

„En það eru margir“. Kvenkyns þáttakandi A 

„Nei, já“. Kvenkyns þáttakandi C 

Nefnd var tillaga tengd þessari umræðu um að upplýsa um rétt einstaklinga til heimaþjónustu 

og huga að upplifun notenda við að sækja þau réttindi. Umræðan náði ekki til 

heilbrigðisþjónustu. 

Helstu niðurstöður rýnihópsins má sjá samandregnar í töflu 6 hér að neðan. Þar er 

umræðan flokkuð eftir málefnasviðunum átta. Í fyrsta dálki töflunnar eru tilgreind þau atriði 

sem eru talin jákvæð í núverandi mynd. Í öðrum dálki eru nefnd þau atriði sem betur mættu 

fara. Í þriðja dálki eru lagðar fram tillögur að úrbótum út frá umræðu hópsins. Þeir 

umræðupunktar sem koma fram í töflunni eru að mati rannsakenda lýsandi fyrir umræðu í 

hverjum málaflokki fyrir sig út frá greiningu á samtalinu.  
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Tafla 6. Niðurstöður rýnihóps um aldursvænar borgir. 

Málefni 
Jákvæðir 

eiginleikar 
Það sem mætti 

betur fara 
Tillögur að 
úrbótum 

Útisvæði og byggingar 

 Göngustígar 

 Fáar tröppur 

 Gott aðgengi 

 Góður snjómokstur 

 Aðgengi að 
göngustígum 

 Almenn umgengni 

 Bílastæði 

 Tenging við náttúruna 

 Aðgengi að kirkju 

 Huga að aðgengi inn á 
göngustíga 

 Opna meira út á 
sumrin og bæta 
aðstöðu utandyra 

 Fjölga bílastæðum 

 Bæta snjómokstur við 
kirkju  

Samgöngur 
 Ánægja með 

strætisvagna 

 Mikið öryggi 

 Umferðarþungi 

 Götulýsing 

 Götumerkingar 

 Götuljós logi lengur 

 Viðhald götumerkinga 

Húsnæði 

 Húsnæði almennt gott  

 Þjónusta í nærumhverfi 

 Heimsending úr 
matvöruverslun 

 Kostnaður öryggisíbúða 

 Ekki allir sem hafa efni 
á sérhönnuðu húsnæði 

 

Félagsleg þátttaka 
 Félagsstarf 

 Samkomustaður  

 Ekki kostnaðarsamt 

 Setustofur 

 Meira krefjandi 
félagsstarf 

 Kanna möguleika á 
setustofu 

 Kanna möguleika þess 
að auka vægi krefjandi 
félagsstarfs 

Virðing og félagsleg 

viðurkenning 
  Aldurstakmörk á 

vinnumarkaði 
 Aukinn sveigjanleiki 

starfsloka 

Virk samfélagsþátttaka 

og atvinnumöguleikar 
 Tenging samtaka eldri 

borgara við félagsstarf 

 Aldurstakmörk á 
vinnumarkaði 

 Tekjutenging 
lífeyrisréttinda 

 Aukinn sveigjanleiki 
starfsloka 

 Afnám tekjutengingar 
lífeyrisréttinda 

 Aukið framboð 
hlutastarfa fyrir eldri 
starfsmenn 

Upplýsingamiðlun  Á netinu 

 Bréf með dagskrá 

 Einhverjir eiga erfitt 
með að sækja 
upplýsingar af netinu 

 

Félags- og 

heilbrigðisþjónusta 

 Öryggishnappur 

 Félagsleg 
heimaþjónusta 

 Mikilvæg þjónusta 

 Upplifun sumra við að 
sækja heimaþjónustu 
er neikvæð 

 Skilgreina 
heimaþjónustu sem 
réttindi 

 Kanna viðmót notenda 
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6 Samanburður á niðurstöðum 

Helstu niðurstöður rýnihópsins verða nú bornar saman við gagnaöflun frá rásfundi til þess að 

sjá hvort nýjar upplýsingar hafi komið fram og þannig leitast við að meta hvort gagnaöflun á 

rásfundi hafi verið nægjanleg. Það mun gefa vísbendingar um hvort frekari vinna, t.d. með 

fleiri rýnihópum, sé líkleg til að skila ítarlegri niðurstöðum. Eftir því sem meiri samsvörun er í 

niðurstöðum rýnihópsins við niðurstöður rásfundarins má álykta að ytra réttmæti rásfundarins 

sé meira, þ.e. að yfirfæra megi niðurstöður rásfundarins á aðra hópa. 

Í töflu 7 hér fyrir neðan hefur verið merkt við þá liði í niðurstöðum rýnihópsins sem komu 

einnig fram á rásfundinum, samkvæmt skýrslu dags. janúar 2016 og samstaða er um út frá 

þeim grunngögnum sem sú skýrsla er unnin úr (Reykjavíkurborg, 2016a). Sameiginlegar 

niðurstöður eru feitletraðar. 
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Tafla 7. Sameiginlegar niðurstöður rásfundar og rýnihóps. 

Málefni 
Jákvæðir 

eiginleikar 
Það sem mætti 

betur fara 
Tillögur að 
úrbótum 

Útisvæði og byggingar 

 Göngustígar 

 Fáar tröppur 

 Gott aðgengi 

 Góður snjómokstur 

 Aðgengi að 
göngustígum 

 Almenn umgengni 

 Bílastæði 

 Tenging við náttúruna 

 Aðgengi að kirkju 

 Huga að aðgengi inn á 
göngustíga 

 Opna meira út á 
sumrin og bæta 
aðstöðu utandyra 

 Fjölga bílastæðum 

 Bæta snjómokstur við 
kirkju  

Samgöngur 
 Ánægja með 

strætisvagna 

 Mikið öryggi 

 Umferðarþungi 

 Götulýsing 

 Götumerkingar 

 Götuljós logi lengur 

 Viðhaldi götumerkinga 

Húsnæði 

 Húsnæði almennt gott  

 Þjónusta í nærumhverfi 

 Heimsending úr 
matvöruverslun 

 Kostnaður 
öryggisíbúða 

 Ekki allir sem hafa efni 
á sérhönnuðu húsnæði 

 

Félagsleg þátttaka 
 Félagsstarf 

 Samkomustaður  

 Ekki kostnaðarsamt 

 Setustofur 

 Meira krefjandi 
félagsstarf 

 Kanna möguleika á 
setustofu 

 Kanna möguleika þess 
að auka vægi krefjandi 
félagsstarfs 

Virðing og félagsleg 

viðurkenning 
  Aldurstakmörk á 

vinnumarkaði 
 Aukinn sveigjanleiki 

starfsloka 

Virk samfélagsþátttaka 

og atvinnumöguleikar 
 Tenging samtaka eldri 

borgara við félagsstarf 

 Aldurstakmörk á 
vinnumarkaði 

 Tekjutenging 
lífeyrisréttinda 

 Aukinn sveigjanleiki 
starfsloka 

 Afnám tekjutengingar 
lífeyrisréttinda 

 Aukið framboð 
hlutastarfa fyrir eldri 
starfsmenn 

Upplýsingamiðlun  Á netinu 

 Bréf með dagskrá 

 Einhverjir eiga erfitt 
með að sækja 
upplýsingar af netinu 

 

Félags- og 

heilbrigðisþjónusta 

 Öryggishnappur 

 Félagsleg 
heimaþjónusta 

 Mikilvæg þjónusta 

 Upplifun sumra við að 
sækja heimaþjónustu 
er neikvæð 

 Skilgreina 
heimaþjónustu sem 
réttindi 

 Kanna viðmót notenda 

 

Í töflu 7 má sjá að innan við helmingur af niðurstöðum rýnihópsins, eða um 40% miðað við 

talningu á punktum, eiga sér beina hliðstæðu í niðurstöðum rásfundarins. Þetta er nokkuð 

lægra hlutfall en höfundur gerði ráð fyrir í upphafi, í ljósi þess að þátttakendur á rásfundi voru 

umtalsvert fleiri en þátttakendur rýnihópsins. Hins vegar eru málefnasviðin mjög víðtæk og 

þess vegna eðlilegt að umræða geti verið á breiðum grunni. Þessi niðurstaða gefur þó til kynna 

að frekari vinna með rýnihópum geti skilað ítarlegri upplýsingum eða tillögum.  

Sé skoðuð sú umræða sem á sér ekki beina hliðstæðu í umræðu á rásfundinum, kemur í 

ljós að nokkuð stór hluti af niðurstöðum rýnihópsins er sértækur og bundinn því hverfi sem 
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fundurinn var haldinn í. Þetta á t.d. við um umfjöllun hópsins um félagsstarf í Borgum og mat 

á ástand útisvæða og bygginga en þá var umræða rýnihópsins almennt um umhverfi 

Grafarvogs. Enn fremur er líklegt að einhver hluti umræðu sé árstíðabundinn t.d. umfjöllun 

um snjómokstur en rýnihópurinn var haldinn í febrúar og rásfundurinn var haldinn í nóvember. 

Snjómokstur var ekki ræddur á rásfundinum þó að þar hafi verið rætt almennt um aðgengi að 

göngustígum auk einnar hugmyndar um hita í göngustíga sem kom fram á gulum miða. Við 

mat á ytra réttmæti niðurstaðna rásfundarins er rétt að taka tillit til þessara þátta þar sem slík 

umræða bætist við eðli málsins samkvæmt. Í töflu 8 hér að neðan er því einnig búið að draga 

fram þá liði í niðurstöðum rýnihópsins sem mætti skilgreina sem sértæka fyrir það hverfi sem 

þátttakendur búa í auk árstíðabundinna liða. Þeir eru einnig feitletraðir. 
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Tafla 8. Sameiginlegar niðurstöður rásfundar og rýnihóps auk hverfatengdrar umræðu. 

Málefni 
Jákvæðir 

eiginleikar 
Það sem mætti 

betur fara 
Tillögur að 
úrbótum 

Útisvæði og byggingar 

 Göngustígar 

 Fáar tröppur 

 Gott aðgengi 

 Góður snjómokstur 

 Aðgengi að 
göngustígum 

 Almenn umgengni 

 Bílastæði 

 Tenging við náttúruna 

 Aðgengi að kirkju 

 Huga að aðgengi inn á 
göngustíga 

 Opna meira út á 
sumrin og bæta 
aðstöðu utandyra 

 Fjölga bílastæðum 

 Bæta snjómokstur við 
kirkju  

Samgöngur 
 Ánægja með 

strætisvagna 

 Mikið öryggi 

 Umferðarþungi 

 Götulýsing 

 Götumerkingar 

 Götuljós logi lengur 

 Viðhaldi götumerkinga 

Húsnæði 

 Húsnæði almennt gott  

 Þjónusta í 
nærumhverfi 

 Heimsending úr 
matvöruverslun 

 Kostnaður 
öryggisíbúða 

 Ekki allir sem hafa efni 
á sérhönnuðu húsnæði 

 

Félagsleg þátttaka 
 Félagsstarf 

 Samkomustaður  

 Ekki kostnaðarsamt 

 Setustofur 

 Meira krefjandi 
félagsstarf 

 Kanna möguleika á 
setustofu 

 Kanna möguleika þess 
að auka vægi krefjandi 
félagsstarfs 

Virðing og félagsleg 

viðurkenning 
  Aldurstakmörk á 

vinnumarkaði 
 Aukinn sveigjanleiki 

starfsloka 

Virk samfélagsþátttaka 

og atvinnumöguleikar 
 Tenging samtaka eldri 

borgara við félagsstarf 

 Aldurstakmörk á 
vinnumarkaði 

 Tekjutenging 
lífeyrisréttinda 

 Aukinn sveigjanleiki 
starfsloka 

 Afnám tekjutengingar 
lífeyrisréttinda 

 Aukið framboð 
hlutastarfa fyrir eldri 
starfsmenn 

Upplýsingamiðlun  Á netinu 

 Bréf með dagskrá 

 Einhverjir eiga erfitt 
með að sækja 
upplýsingar af netinu 

 

Félags- og 

heilbrigðisþjónusta 

 Öryggishnappur 

 Félagsleg 
heimaþjónusta 

 Mikilvæg þjónusta 

 Upplifun sumra við að 
sækja heimaþjónustu 
er neikvæð 

 Skilgreina 
heimaþjónustu sem 
réttindi 

 Kanna viðmót notenda 

 
Í töflu 8 hér að framan má sjá að stærstur hluti niðurstaðna rýnihópsins er í samræmi við 

niðurstöður rásfundarins þegar tekið er tillit til hverfatengdra og árstíðabundinna atriða. Ný 

mál eða mál þar sem rýnihópur er ósammála niðurstöðum rásfundarins eru um þriðjungur af 

atriðum eða punktum í töflu 8. Þetta samræmi í niðurstöðum gefur til kynna að ytra réttmæti 

niðurstaðna rásfundarins sé ásættanlegt, sérstaklega í ljósi þess hve yfirgripsmiklir 

málaflokkarnir eru. Því skal þó haldið til haga að ekki er um vísindalega nálgun að ræða og er 

þessi niðurstaða matskennd en talning punktanna gefur ágæta innsýn á andrúmsloft 

fundarins. Þá er ekki lagt mat á mikilvægi atriða á fjölda með samsvörun við þessa skoðun. 



57 

Þannig getur niðurstaðan verið skekkt ef samstaða er um fjölmörg léttvæg atriði en ósamstaða 

um þau mikilvægustu. Því er mikilvægt að skoða nánar þau atriði sem út af standa.  

 

 

Mynd 8. Samanburður á niðurstöðum rýnihóps og rásfundar. 

Mynd 8 hér að ofan sýnir talningu punkta í niðurstöðum og samsvörun þeirra. Fjöldi þeirra 

atriða sem skilgreina mætti sem sértæk því hverfi sem þátttakendur búa í (28%) gefur til kynna 

að æskilegt getur verið að vinna aðgerðaáætlun aldursvænna borga eftir hverfum fremur en 

fyrir borgina í heild þar sem þarfir og óskir íbúa geta verið ólíkar eftir staðsetningu. Slík breyting 

hefur hins vegar þann ókost að fjölga aðgerðaáætlunum og gera utanumhald og undirbúning 

verkefnisins flóknari. 

Þegar frá eru dregnar niðurstöður sem voru í samræmi við niðurstöður ráðsfundarins 

(39%) og þær sem mætti skilgreina sem sértækar því hverfi sem umræða fór fram í (28%) 

stendur eftir um þriðjungur mála þar sem rýnihópurinn var annaðhvort ósammála umfjöllun 

á rásfundinum eða um var að ræða ný mál sem ekki komu upp á rásfundinum. Nánari skoðun 

á þessum málum gefur til kynna hversu miklar upplýsingar hafa bæst við frá vinnu með 

rýnihópnum og möguleg áhrif þess á verkefnið í heild. Í töflu 9 eru eingöngu þessi atriði úr 

niðurstöðunum sett fram.  

Ný mál eða 
ekki sammála 

rásfundi

Samsvörun 
með rásfundi

Hverfatengdar 
niðurstöður
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Tafla 9. Niðurstöður rýnihópsins sem ekki eru hverfatengdar og ný mál sem ekki komu fram á 
rásfundinum. 

Málefni 
Jákvæðir 

eiginleikar 
Það sem mætti 

betur fara 
Tillögur að 
úrbótum 

Útisvæði og byggingar    

Samgöngur 
 Ánægja með 

strætisvagna 

 Mikið öryggi 

  

Húsnæði 
 Húsnæði almennt gott  

 Heimsending úr 
matvöruverslun 

  

Félagsleg þátttaka  Ekki kostnaðarsamt 
 Meira krefjandi 

félagsstarf 

 Kanna möguleika þess 
að auka vægi krefjandi 
félagsstarfs 

Virðing og félagsleg 

viðurkenning 
   

Virk samfélagsþátttaka 

og atvinnumöguleikar 
  Tekjutenging 

lífeyrisréttinda 

 Afnám tekjutengingar 
lífeyrisréttinda 

 Aukið framboð 
hlutastarfa fyrir eldri 
starfsmenn 

Upplýsingamiðlun  Á netinu   

Félags- og 

heilbrigðisþjónusta 

 Öryggishnappur 

 Félagsleg 
heimaþjónusta 

 Upplifun sumra við að 
sækja heimaþjónustu 
er neikvæð 

 Skilgreina 
heimaþjónustu sem 
réttindi 

 Kanna viðmót notenda 

Eftirfarandi er umfjöllun um þau mál þar sem rýnihópur var almennt ósammála niðurstöðum 

rásfundarins eða mál sem komu ekki upp á rásfundinum sjálfum. Mörg þeirra atriða sem 

kölluðu á mögulegar aðgerðir áttu sér samsvörun í niðurstöðum starfshópanna sem stofnað 

var til í kjölfar rásfundarins sem gefur til kynna að sambærileg umræða hafi komið upp í 

starfshópunum eftir rásfundinn.  

1. Samgöngur 

Þátttakendur rýnihópsins voru fremur ánægðir með þjónustu strætisvagna sem er 

á skjön við það sem fram kom á rásfundinum. Aðeins einn af átta þátttakendum 

rýnihópsins notaði hins vegar þjónustu strætisvagna reglulega.  

2. Húsnæði 

Þátttakendur rýnihópsins voru almennt ánægðir með núverandi húsnæði sitt og 

töldu það í samræmi við þarfir. Minnst var á heimsendingu matvöru úr verslunum, 

sem kann að vera mikilvæg, en umræða um það kom ekki fram á rásfundi.  
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3. Félagsleg þátttaka 

Þátttakendur rýnihópsins töldu félagsstarfið ekki kostnaðarsamt fyrir notendur en 

það var metið út frá efnahag þeirra. Á rásfundi komu fram áhyggjur um að 

kostnaður félagsstarfs gæti reynst sumum íbúum erfiður.  

Umræða var hjá rýnihóp um að félagsstarf gæti verið meira krefjandi í bland við 

skemmtun. Ein af tillögum í aðgerðaáætlun aldursvænna borga fjallar um sjálfbærni 

í félagsstarfi og aukna aðkomu eldri borgara að dagskrá félagsstarfsins auk frekari 

rannsókna um þátttöku eldri borgara í félagsstarfi. Sú tillaga er frá þeim starfshópi 

sem stofnaður var eftir rásfundinn. Þannig nær tillagan utan um þessa áherslu 

rýnihópsins um mögulegar breytingar á félagsstarfi þó að umræðan á rásfundinum 

hafi ekki verið með þeim formerkjum. Þá hefur einhver umræða farið fram innan 

starfshópsins sem mótaði tillöguna eftir rásfundinn, en starfshópurinn var ekki 

bundinn af niðurstöðum rásfundarins heldur gerði erindisbréf hópsins ráð fyrir 

frekari umræðu og skoðun á málefnasviðinu. 

4. Virk samfélagsþátttaka og atvinnumöguleikar 

Í rýnihópnum var fjallað um samspil lífeyrisréttinda og atvinnutekna og var umræða 

á þá leið að skerðingar á lífeyrisréttindum vegna atvinnutekna þóttu óréttlátar. Þessi 

umræða kom fram í starfi starfshópsins sem fjallaði um þetta málefnasvið og vann 

úr niðurstöðum ráðsfundarins. Sú afstaða var tekin að kjaramál félli ekki innan 

vébanda verkefnisins um aldursvænar borgir og að Reykjavíkurborg gæti ekki tekið 

afstöðu til kjaramála eins hóps umfram annan. Þannig hefur þessi umræða komið 

upp eftir ráðsfundinn og tekin var afstaða til þess. 

Tillaga kom upp innan rýnihópsins um að auka framboð hlutastarfa fyrir eldri 

starfsmenn en slík tillaga hafði ekki komið upp á rásfundinum. Hins vegar fjallar ein 

af tillögum aðgerðaáætlunar um tækifæri til þess að bjóða upp á tímabundnar 

ráðningar eftir ákveðinn aldur og verktakavinnu við skilgreind verkefni. Slík tillaga 

er til þess fallin að ná markmiðum um aukið framboð hlutastarfa.  

5. Upplýsingamiðlun 

Þátttakendur rýnihópsins töldu upplýsingagjöf á netinu góða. Sú skoðun kom ekki 

fram með beinum hætti á rásfundinum en ein af tillögum í aðgerðaáætlun er að 

styrkja upplýsingagjöf á netinu. 
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6. Félags- og heilbrigðisþjónusta 

Í rýnihóp var umræða um öryggishnappa sem þóttu góðir. Það er ekki að finna 

sambærilega umræðu frá rásfundinum en almennt aðgengi er að öryggishnöppum 

frá einkafyrirtækjum. Þá kom fram sú skoðun að heimaþjónusta væri nægjanleg en 

umræða á rásfundi var að efla þyrfti heimaþjónustu og er ein af tillögum í 

aðgerðaáætlun þar að lútandi. 

Hjá rýnihópnum var fjallað um upplifun notenda við að sækja um heimaþjónustu. 

Þar var umræða um að sumum þótti erfitt að sækja um heimaþjónustu og hefðu 

neikvæða upplifun af því. Ekki voru allir hins vegar sammála þessu innan hópsins. 

Umræða um þessa hlið heimaþjónustu kom ekki upp á rásfundinum og svo virðist 

sem að hún hafi heldur ekki komið upp innan starfshópsins. Kanna mætti þennan 

þátt nánar með þjónustukönnun og ferlagreiningu. 

Við yfirferð á atriðunum þar sem rýnihópur var annaðhvort ósammála rásfundinum eða mál 

sem voru rædd innan rýnihópsins en ekki á rásfundinum kemur í ljós að ýmist eru litlar líkur á 

því að málin hefðu áhrif á verkefnið í heild eða að málin voru tekin fyrir innan starfshópanna 

sem myndaðir voru í kjölfar rásfundarins. Á sumum sviðum hafði rýnihópurinn jákvæðara álit 

á tiltekinni þjónustu en rásfundurinn en áhrif þess á verkefnið ættu að vera takmörkuð þar 

sem rásfundur hafði skilað sinni niðurstöðu um efnið til starfshópsins og málið þannig tekið 

fyrir á næsta samráðsþrepi. Sum af þeim nýjum málum sem komu upp innan rýnihópsins en 

ekki hjá rásfundinum voru meðhöndluð af starfshópunum beint og annaðhvort mynduð tillaga 

um efnið í aðgerðaáætlun eða málið afgreitt með öðrum hætti. Eina málefnið sem stendur í 

raun út af og mætti skoða nánar er niðurstaða rýnihópsins um upplifun notenda við að sækja 

um heimaþjónustu, en þar var jafnvel rýnihópurinn ekki sammála innbyrðis eins og kemur 

fram í kafla 5.2.8.  
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Mynd 9. Samanburður á niðurstöðum rýnihóps og rásfundar auk starfshópa. 

Á mynd 9 hér að ofan er búið að uppfæra mynd 8 með nánara niðurbroti og talningu 

punkta varðandi þau mál þar sem rýnihópur var ósammála rásfundi eða lagði til ný mál. Þrátt 

fyrir að ekki sé um mjög vísindalega nálgun að ræða eru vísbendingar um að rýnihópur hafi 

ekki bætt við upplýsingum sem eru til þess fallin að hafa áhrif á verkefnið í heild. Þannig megi 

segja að samanlagðar niðurstöður rásfundar og starfshópa séu lýsandi fyrir úrlausnarefni 

verkefnisins og að frekari vinna með rýnihópum myndi ekki leiða til fjölgunar áhersluatriða í 

verkefninu að svo stöddu. Þessi skoðun leiðir einnig í ljós gildi þess að hafa samráð á tveimur 

þátttökustigum, þ.e. með rásfundi og í starfshópum. Gildi þess er einnig ótvírætt þegar kemur 

að forgangsröðun verkefna en hvorki rásfundur né rýnihópur eru vel til þess fallin að skila 

niðurstöðum þar sem forgangsröðun er skýr. 

6.1 Samantekt 

Þegar niðurstöður úr samtali rýnihópsins eru skoðaðar og bornar saman við niðurstöður 

rásfundarins og starfshópsins kemur í ljós að flest þau umræðuefni sem eru ekki skilgreind 

sem sértæk í ákveðnu hverfi hafa ýmist komið fram á rásfundi eða í meðhöndlun starfshópa. 

Þessi niðurstaða styður við ytra réttmæti niðurstaðna rásfundarins. Þar sem ágreiningur er um 

niðurstöður er ekki líklegt að sá ágreiningur hefði áhrif á verkefnið í heild. Það sem stendur 

eftir eru spurningar um upplifun notenda heimaþjónustu sem þó var ekki eining um innan 

rýnihópsins. Í ljósi þessa er helsta niðurstaða þessa samanburðar sú að leiðin sem var farin við 

myndun aðgerðaáætlunar, þ.e. að halda stóran rásfund fyrst og vinna svo nánar með 
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málefnasviðin innan starfshópa með þátttöku eldri borgara, virðist hafa verið áreiðanleg og 

skilað fullnægjandi niðurstöðum í samanburði við niðurstöður rýnihóps. 

Vægi staðbundinna þátta, þ.e. mála sem geta talist sértæk í tilteknum hverfum, er fremur 

hátt. Í rýnihóp var um þriðjungur þeirra atriða sem hópurinn ræddi nokkuð staðbundinn því 

hverfi sem umræðan fór fram í. Þegar horft er fram á veg í verkefninu gæti þetta bent til þess 

að farsælt væri að vinna aðgerðaáætlun eftir hverfum þó að slík breyting kalli á aukinn kostnað 

við upplýsingaöflun og aukið flækjustig við myndun aðgerðaáætlunar.  

6.2 Takmarkanir 

Niðurstaðan í samantekt hér að ofan er háð ákveðnum takmörkunum.  

Í fyrsta lagi eru niðurstöður ráðsfundarins og starfshópanna aðeins borin saman við einn 

rýnihóp. Það er því ekki útilokað að frekari vinna með rýnihópum myndi skila öðruvísi 

niðurstöðum. Til þess að sannreyna það þyrfti að halda fleiri fundi með rýnihópum þangað til 

að upplýsingar væru mettaðar, þ.e. að rýnihópar skiluðu ekki lengur nýjum niðurstöðum að 

ráði. Hins vegar telst það ólíklegt í ljósi þess að aðeins eitt mál bættist við í þessari rannsókn 

sem jafnframt var óeining um, þ.e. að kanna nánar upplifun notenda af því að sækja um 

heimaþjónustu. 

Í öðru lagi geta niðurstöður rýnihópsins verið viðkvæmar fyrir samsetningu 

þátttakendahópsins þar sem fram hefur komið að þarfir eldri borgara geta verið mjög 

mismunandi eða frá því að vera í samræmi við þarfir yngri aldurshópa yfir í þörf fyrir 

umfangsmikla þjónustu. Þannig getur rýnihópur mögulega verið viðkvæmur fyrir samsetningu 

þátttakenda en þátttakendur í þessari rannsókn voru nokkuð frískir og í sjálfstæðri búsetu.  

Í þriðja lagi er mikilvægt að hafa í huga að mögulega eru hvorki aðferð rásfundar né 

rýnihóps vel til þess fallnar til að fanga upplýsingar um það sem talist geta viðkvæm málefni. 

Með viðkvæmum málefnum er átt við persónuleg málefni svo sem kynferði, kynlíf eða 

einmanaleika. Til þess að ná utan um slík málefni getur verið heppilegra að rannsaka með fleiri 

aðferðum, s.s. röð einstaklingsviðtala og spurningakönnun. Þannig getur samanburður á 

niðurstöðum rásfundar og rýnihóps vanmetið áhrif viðkvæmra málefna á líðan eldri borgara. 

Þá eru í þátttakendavali beggja aðferða sjálfvaldir einstaklingar sem eru nokkuð félagslega 

sterkir, sbr. tengingu við samtök eldri borgara, sem getur haft áhrif á niðurstöður. 
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Í fjórða lagi geta fyrri tengsl þátttakenda utan rýnihópsins verið takmarkandi þáttur. Val á 

þátttakendum fór fram á aðalfundi Korpúlfa, samtaka eldri borgara í Grafarvogi, og líklegt er 

að þátttakendur hafi þekkst innbyrðis að nokkru leyti þó að það hafi ekki verið kannað 

sérstaklega. Slík innbyrðis tengsl geta haft áhrif á hversu opnir þátttakendur eru um tiltekin 

málefni. 

Loks, eða í fimmta lagi, er aðferð við samanburð á niðurstöðum út frá flokkun og talning á 

umræðupunktum matskennd í eðli sínu og þegar best lætur einungis til þess fallin að veita 

vísbendingar um svör fremur en algild sannindi. 

6.3 Niðurstaða 

Í ljósi ofangreindra upplýsinga er það mat höfundar að þær upplýsingar sem myndað hafa 

grunn að aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar í verkefninu aldursvænar borgir séu lýsandi fyrir 

viðhorf eldri borgara um þau málefni sem voru til skoðunar. Vísbendingar eru um að ytra 

réttmæti niðurstaðna rásfundarsins sé fullnægjandi. Hins vegar getur þáttur staðbundinna 

sjónarmiða um verkefni verið mikill og breytilegur á milli hverfa. Þeir þættir geta vegið þungt 

í verkefni á borð við aldursvænar borgir þar sem nærumhverfi eldri borgara hefur mikið vægi 

en aldursvæn borg samanstendur af aldursvænum hverfum. Úrlausnarefni hverfanna geta 

verið mismunandi og ætti skipulag verkefnisins að taka mið af því eftir fremsta megni. Þá eru 

í niðurstöðum upplýsingar um gildi þess að íbúasamráð í verkefninu fari fram á tveimur 

þátttökustigum þar sem tekin var umræða um mál sem komu upp hjá rýnihópnum en ekki á 

rásfundinum auk þess sem verkefnum var forgangsraðað.  
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7 Samanburður á aðferðum 

Við gerð stöðumats í verkefni aldursvænna borga voru prófaðar tvenns konar aðferðir; annars 

vegar skipulag rásfundarins sem mætti skilgreina sem sambland af rýnihóp og World Café og 

hins vegar hefðbundinn rýnihópur. Báðar eiga þessar aðferðir það sameiginlegt að reyna að 

fanga upplýsingar úr samtali þátttakenda en munur er á uppsetningu og framkvæmd auk 

úrvinnslu gagna. Þá hafa þessar aðferðir ákveðna styrkleika og veikleika sem vert er að skoða. 

Eftirfarandi er umræða um samanburð á þessum aðferðum. 

7.1 Undirbúningur spurninga 

Við framkvæmd beggja aðferða þarf að eiga sér stað undirbúningur á þeim spurningum sem 

leitað er svara við. Báðar aðferðir nutu góðs af þeim grunni sem fylgdi verkefninu frá 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni, þ.e. búið var að afmarka málefnasviðin átta og skilgreina 

lykilspurningar. Sami grunnur var að spurningum með báðum aðferðum og leggja má að jöfnu 

þá vinnu sem var fólgin í staðfæringu og undirbúningi þeirra.  

7.2 Val á þátttakendum 

Val á þátttakendum var með einfaldara móti við skipulag rásfundar. Sent var boð um þátttöku 

til helstu hagsmunasamtaka með bréfi og þeim voru boðin ákveðið mörg pláss á deginum 

sjálfum. Hagsmunasamtökin tóku þá að sér að velja þátttakendur úr sínum hópi. Leitast var 

við að fá breidd í hópinn með því að hafa plássin nægjanlega mörg og með því að bjóða helstu 

hagsmunasamtökum ásamt Notendaráði félagsmiðstöðva og Reykjavíkurráði ungmenna. 

Við val á þátttakendum í rýnihóp var leitast við að fá átta þátttakendur með ákveðin 

einkenni, þ.e. eldri en 75 ára og úr ákveðnu hverfi eins og aðferðafræði 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar leggur til (WHO, 2007b). Sú leið var farin að óska eftir 

þátttakendum í þessum aldurshópi á aðalfundi Korpúlfa, samtaka eldri borgara í Grafarvogi. 

Sú aðferð gekk vel en ljóst er að það getur reynst flóknara verk að fá þátttakendur með ákveðin 

einkenni eða sameiginlegar bakgrunnsbreytur heldur en að kasta mjög víðu neti eins og gert 

var á rásfundinum.  

Munur getur verið á afleiðingum slakrar mætingar. Á rásfundinn koma þeir sem komast 

án þess að fundurinn verði fyrir skakkaföllum sökum slakrar mætingar. Í rýnihóp er mikilvægt 

að viðhalda ákveðnum lágmarksfjölda þátttakenda og afleiðing slakrar mætingar getur verið 
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sú að endurtaka þurfi rýnihópinn með nýjum þátttakendum. Áhættan er því meiri ef skráðir 

þátttakendur komast ekki þann dag sem unnið er með rýnihópinn. 

7.3 Kostnaður og vinnuframlag 

Talsverður munur er á kostnaði þessara aðferða. Ef horft er framhjá beinum kostnaði við 

fundina sjálfa, þ.e. fundarstað, kaffi og meðlæti og umbun til þátttakenda, þó að ekki hafi verið 

greitt sérstaklega fyrir þátttöku í þessu verkefni, þá liggur munur á kostnaði helst í 

vinnuframlagi starfsmanna við söfnun og úrvinnslu gagna.  

Á rásfundinum var heildarfjöldi vinnustunda við beina söfnun gagna 48 stundir. Á 

fundinum sjálfum voru átta borð, hvert þeirra með tvo starfsmenn. Fundartími var frá 14:00 

til 16:00 eða tvær klukkustundir. Samtals eru þá 16 starfsmenn í tvær klukkustundir eða 32 

vinnustundir. Fyrir rásfundinn var haldinn klukkutímalangur undirbúningsfundur fyrir þessa 16 

starfsmenn. Heildarfjöldi vinnustunda voru því 48 fyrir þá starfsmenn sem sinntu beinni 

gagnasöfnun á fundinum sjálfum. Úrvinnsla þeirra gagna var um 40 stunda vinna hjá einum 

starfsmanni. Það er mat á því vinnuframlagi sem var falið í skrifum á samantektarskýrslu um 

niðurstöður rásfundarins ásamt gerð vinnuskjala sem notuð voru til frekari vinnslu hjá 

starfshópunum í kjölfarið. Við gerð skýrslunnar voru gögn frá riturum flokkuð og gulir miðar 

þátttakenda skráðir. Samtals er mat á vinnuframlagi við söfnun og úrvinnslu gagna frá 

rásfundinum því um 88 vinnustundir. 

Til samanburðar voru á rýnihópsfundinum tveir starfsmenn frá 9:30 til 11:00 eða í eina og 

hálfa klukkustund. Vinnustundir á fundinum sjálfum voru því þrjár. Haldinn var stuttur fundur, 

um hálftíma langur, fyrir fundinn til undirbúnings eða samtals ein vinnustund. Heildarfjöldi 

vinnustunda voru því fjórar fyrir þá starfsmenn sem sinntu beinni gagnasöfnun á 

rýnihópsfundinum. Úrvinnsla gagna frá rýnihópnum var um 32 stunda vinna hjá einum 

starfsmanni. Það er mat á þeim tíma sem fór í að vélrita samtalið, gefa hverri línu í samtalinu 

merkingar eftir tegund ummæla og útbúa samantekt á niðurstöðum. Samtals er mat á 

vinnuframlagi við söfnun og úrvinnslu gagna frá rýnihópsfundi því um 36 vinnustundir en það 

mat gildir aðeins um einn rýnihópsfund. Aðferðafræði Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar sem 

lögð er til með verkefninu (WHO, 2007b) gerir ráð fyrir fimm rýnihópum, þ.e. fjórum með eldri 

borgurum og einum með aðstandendum eldri borgara sem eru of veikir til þess að taka sjálfir 

þátt. Lágmarksmat á vinnuframlagi við framkvæmd og úrvinnslu fimm rýnihópa væri þá um 

180 vinnustundir en þá ætti eftir að gera ráð fyrir vinnu við samantekt á milli hópa. 
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Ljóst er að umfang vinnu við rýnihópa er umtalsvert meira en aðferð rásfundar, eða 180 

vinnustundir á móti 88. Munur á umfangi vinnu liggur helst í vinnu við skráningu eða vélritun 

samtalsins. Í samanburði hér að ofan er aðeins lagt mat á vinnuframlag við beina söfnun gagna 

og grunnúrvinnslu. Ekki er lagt mat á umsjón, verkstýringu eða aðra þætti sem lúta að skipulagi 

verkefnisins. Leiða má að því líkum að verkstjórn og yfirumsjón sé umfangsmeiri í vinnu með 

rýnihópum þar sem m.a. haldnir eru fleiri stakir fundir og krafa er gerð um að þátttakendur 

hafi ákveðin sameiginleg einkenni en það getur torveldað vinnu við val á þátttakendum eins 

og áður hefur verið lýst. 

7.4 Bakgrunnsbreytur þátttakenda 

Í rýnihópum er sérstaklega haldið utan um bakgrunnsbreytur þátttakenda. Þetta gerir 

mögulegan samanburð á milli ólíkra hópa, t.d. eftir aldri eða búsetu eða öðrum þeim þáttum 

sem horft er til við val á þátttakendum. Þetta getur leitt til nákvæmari ályktana þar sem 

niðurstöður gilda fyrir tiltekinn hóp. 

Þátttakendur rýnihópsins í þessari rannsókn voru eldri en 75 ára og flestir íbúar 

Grafarvogs. Vonir stóðu til að með vali á eldri þátttakendum, þ.e. eldri borgurum í hærri 

aldurshópi, hefði myndast flötur til þess að álykta sérstaklega um þarfir þessa eldri hóps. Af 

niðurstöðum rýnihópsins að dæma, sbr. töflu 6, er ekki að sjá að mörg þeirra málefna sem 

rædd voru á fundinum tengist sérstaklega þörfum þeirra sem hafa háan aldur. Það getur verið 

til marks um þann breytileika sem er á milli einstaklinga í hópi eldri borgara eins og lýst er á 

mynd 4 en almennt verður munur á færni einstaklinga innan tiltekins aldurshóps meiri með 

hækkandi aldri. Þátttakendur í rýnihópnum voru þrátt fyrir háan aldur nokkuð frískir og fóru 

t.a.m. sjö af átta þátttakendum allra sinna ferða á einkabíl. Þessi niðurstaða undirstrikar 

mikilvægi þess að vanda vel valið á þeim undirliggjandi breytum sem horft er til við val á 

þátttakendum í rýnihóp ef ætlunin er að álykta um samanburð á milli hópa. Ljóst er í þessu 

samhengi að aldur einn og sér er ekki fullnægjandi þáttur. 

7.5 Þróun á rannsóknarspurningum 

Rásfundurinn var haldinn á einum degi. Það kemur í veg fyrir að hægt sé að skoða mál sem 

koma upp á meðan á rannsókn stendur eða við úrvinnslu gagna. Með röð rýnihópa er hægt að 

aðlaga spurningar eftir því sem ný mál koma upp eða fram koma sjónarmið sem vert er að 

skoða nánar. Þá er gerð breyting á spurningum sem lagðar eru fyrir næsta hóp. 
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Utanumhald upplýsinga um þátttakendur eins og því er háttað með rýnihópum opnar 

einnig á þann möguleika að kalla hópinn saman aftur, þ.e. ef gert er ráð fyrir því í upphafi 

rannsóknar og þátttakendur eru upplýstir um þann möguleika. Málum var ekki háttað þannig 

í þessari rannsókn en gagnlegt getur verið að hitta hópa oftar en einu sinni til þess að skoða 

tiltekin mál betur. Þessi möguleiki er síður fyrir hendi með aðferð rásfundar þar sem boð um 

þátttöku var opnara og röðun þátttakenda á borðum handahófskennd, þó að haldið væri utan 

um þátttakendur á hverju borði með mætingarlista. 

7.6 Stýring á samtali 

Munur getur verið á utanumhaldi og stýringu samtalsins með þessum tveimur aðferðum. Með 

aðferð rýnihópa eru líkur á að stýring verði markvissari en með aðferð rásfundarins. Að hluta 

til er það vegna erfiðleika við samræmingu margra leiðara en með aðferð rýnihópa koma færri 

starfsmenn að vinnunni. Þá eru líkur á því að leiðarar rýnihópa verða upplýstari um þau 

umræðuefni sem skipta helst máli eftir því sem líður á rannsóknina. Með aðferð rásfundar fara 

öll samtölin fram samhliða á einum degi.  

7.7 Skráning samtalsins 

Einn helsti munur á aðferðum er hljóðupptaka og vélritun samtalsins sem á sér stað innan 

rýnihópsins. Þau gögn sem urðu til út frá rásfundinum eru þau gögn sem ritari borðsins skráði 

auk gulra miða þátttakenda. Ekki var stýring á því hvernig ritari skráði gögn og var umfang 

skráningar misjafnt á milli ritara. Þá var skráning ritara oftast á niðurstöðum samtalsins en ekki 

því samtali sem á undan var gengið. 

Skráning á samtali rýnihóps gefur tækifæri til að skoða umgjörð og samhengi ummæla og 

þannig má leggja mat á hvort niðurstöður gildi aðeins í ákveðnu samhengi eða séu almenn 

eðlis. Einnig er hægt að kanna nánar umræðu þegar þátttakendur eru ósammála og reyna að 

skilgreina nánar hverju þátttakendur eru ósammála. 

Þegar samtal rýnihópsins í þessari rannsókn var skoðað var gangverkið almennt þannig að 

einn tjáði sig og aðrir virtust honum sammála eða bættu við eigin ummælum um málefnið. 

Lítið var um að hópurinn væri ósammála og ekki kom til rökræðna á milli aðila hópsins þar sem 

aðilar voru á öndverðum meiði. Eins og lýst er í kafla 4.2.8 voru aðilar ekki sammála um 

upplifun þeirra sem þiggja heimaþjónustu en að öðru leyti voru aðilar ekki ósammála. Þessi 

niðurstaða gefur til kynna að í þessari tilteknu rannsókn á því formi sem hún var framkvæmd 
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var ekki miklar viðbótarupplýsingar að finna í rýningu samtalsins. Um ástæður þess er erfitt að 

fullyrða en það fer sjálfsagt eftir eðli þeirra spurninga sem spurt er og samsetningu hópsins. 

Mikilvægi þessara upplýsinga er því líklega þeim mun meira eftir því sem minni samstaða er 

um málefnið til umræðu. Þá getur verið að umræða innan rýnihóps hafi verið 

yfirborðskenndari í ljósi fundartíma þar sem farið var yfir mörg umræðuefni á fremur stuttum 

tíma. 

7.8 Umræðutími hvers málefnis 

Í skipulagi rásfundar voru átta málefnaborð þar sem hvert málefni var rætt tvisvar. Hver lota 

umræðu var um 45 mínútur. Þannig var eitt málefni, eða einn málefnaflokkur, ræddur í 

samtals 90 mínútur af tveimur hópum. 

Í skipulagi rýnihópa voru öll átta málefnin rædd. Fundurinn sem var haldinn í þessari 

rannsókn varði í um eina og hálfa klukkustund. Að jafnaði eru það um 10 mínútur fyrir hvert 

málefni ef gert er ráð fyrir opnunarspurningu og lokaspurningu. Jafnvel þó að haldnir væru 

fimm slíkir rýnihópar eins og aðferðafræði Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar leggur til, þá væri 

umræða um hvert málefni ca. 50 mínútur samtals; en þó almennt ekki lengri en 10 mínútur í 

senn. Þetta getur haft þær afleiðingar að umræða verði yfirborðskennd og nái ekki þeirri dýpt 

sem þurfi til þess að rannsakendur átti sig á því hvað það er sem mestu máli skiptir ef málefnið 

til skoðunar er flókið og hefur marga áhrifaþætti. Segja má því að umræða um hvert málefni 

nái meiri dýpt með aðferð rásfundarins í þessum samanburði. Að vísu gerir aðferðafræði 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar ráð fyrir lengri fundartíma fyrir hvern rýnihóp en í 

framkvæmd þessa rannsóknar, eða 2,5 til 3 klukkustundum með 20−30 mínútna hléi. Það 

jafngildir þó aðeins að jafnaði um 15 til 20 mínútum fyrir hvert málefni í hverjum hópi í senn. 

7.9 Innra og ytra réttmæti 

Vandasamt er að meta innra og ytra réttmæti þessara aðferða við undirbúning aldursvænna 

borga. Leiða má að því líkum að innra réttmæti, þ.e. að aðferðin safni upplýsingum sem er í 

samræmi við raunverulegar skoðanir þátttakenda, sé nokkuð jöfn með báðum aðferðum. 

Aðferðirnar hafa hvor um sig leiðir til þess að lágmarka áhrif ytri sambanda þátttakenda. Með 

rásfundi má dreifa þátttakendum á milli borða á handahófskenndan máta. Með rýnihópum 

má fjölga hópum ef talið er að önnur tengsl þátttakenda geti leitt til takmörkunar á innra 

réttmæti. Þá er umræðuefni aðferðanna hið sama og því áhrif þess alla jafna eins. 
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Með ytra réttmæti hefur þessi rannsókn gefið til kynna að ytra réttmæti rásfundarins hafi 

verið ásættanlegt, þ.e. að hægt sé að yfirfæra niðurstöður á aðra hópa en þeirra sem tóku þátt 

í rannsókninni. Hins vegar eru möguleikar með aðferð rýnihópa meiri þegar kemur að frekari 

skoðun á ytra réttmæti. Þar munar mestu um þá stýringu sem felst í vali á þátttakendum og 

þeim bakgrunnsbreytum sem skilgreina hópinn hverju sinni. Þá er kostur að geta borið saman 

niðurstöður mismunandi hópa með markvissum hætti. Þannig má segja að möguleikar 

rýnihópa til þess að hafa gott ytra réttmæti,  og geta rannsakenda til þess að sannreyna það, 

séu meiri. Hins vegar getur verið að þegar spurningar eru jafn almennar og þær eru í þessu 

tiltekna verkefni sé minni munur á milli aðferða en þegar rædd eru mjög sértæk málefni.  

7.10 Samanburður 

Munur er á þeim gögnum sem verða til við þær aðferðir sem hér eru skoðaðar. Færa má fyrir 

því rök að gæði gagna við notkun rýnihópa séu meiri og bjóði upp á ítarlegri niðurstöður við 

úrvinnslu. Hins vegar er umræðutími hvers málefnis öðruvísi eftir aðferðum og segja má að 

umræðan geti verið dýpri með aðferð rásfundar. Samantekt á samanburði rásfundar og 

rýnihópa er að finna í töflu 10 hér að neðan. 
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Tafla 10. Samanburður á aðferð rásfundar og rýnihópa. 

 
Rásfundur Rýnihópur 

Undirbúningur á 

spurningum 
Spurningar frá 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnun. 

Spurningar frá 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnun. 

Val á þátttakendum 
Bréf til hagsmunasamtaka auk 
Notendaráðs félagsmiðstöðva og 
Reykjavíkurráði ungmenna. 

Óskað eftir þátttakendum á 
aðalfundi Korpúlfa, samtaka eldri 
borgara í Grafarvogi. 

Kostnaður og 

vinnuframlag 
Gagnaöflun og úrvinnsla 88 
vinnustundir. 

Einn rýnihópur. Gagnaöflun og 
úrvinnsla 36 vinnustundir. Fimm 
rýnihópar lágmark 180 
vinnustundir. 

Bakgrunnsbreytur 

þátttakenda Ekki metnar. 
Íbúar Grafarvogs 75 ára og eldri í 
sjálfstæða búsetu. 

Þróun á 

rannsóknarspurningum Ekki möguleg. Með röð rýnihópa þá möguleg. 

Stýring á samtali Minni stýring Meiri stýring 

Skráning samtalsins Nei Já, hljóðritað og vélritað. 

Umræðutími hvers 

málefnis 2 x 45 mínútur. 5 x 10-20 mínútur. 

Innra og ytra réttmæti Sambærilegt 
Sambærilegt en meiri möguleikar 
á prófunum og nákvæmari 
ályktunum 

Í stuttu máli gefur þessi samanburður til kynna að aðferð rásfundarins sé að mörgu leyti 

einfaldari, krefjist minni undirbúnings og sé hagkvæmari en aðferð rýnihópa. Vinna með 

rýnihópum auki hins vegar valmöguleika á frekari vinnu með niðurstöðum, m.a. samanburði á 

milli hópa. 

7.10.1 Styrkleikar og takmarkanir rásfundarins 

Út frá þeim einkennandi þáttum sem hafa verið ræddir hér að ofan má segja að klár styrkur 

rásfundarins sé lægri kostnaður við öflun og úrvinnslu gagna en með aðferð rýnihópa. Sú leið 

sem var farin við vali á þátttakendur var einnig einföld og skilvirk. Þá var fundur haldinn á 

einum degi sem skilar öllum þeim gögnum sem vinna þarf úr. Umræða um hvert málefni varði 

einnig lengur en með rýnihópum, þó aðeins með þátttöku tveggja hópa.  
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Hins vegar er veikleiki að ekki er hægt að bera saman niðurstöður mismunandi hópa og 

þróun á rannsóknarspurningum er ekki möguleg. 

7.10.2 Styrkleikar og takmarkanir rýnihópa 

Segja má að kostur rýnihópa sé nánari skoðun og greining samtalsins eftir að það hefur átt sér 

stað. Það getur gefið mikilvægar upplýsingar um afstöðu þátttakenda þrátt fyrir að í þessu 

tiltekna verkefni hafi slík skoðun ekki leitt til frekari ályktana. Með vali á þátttakendum í 

mismunandi hópa er mögulegt að bera saman niðurstöður á milli hópa. Þá er hægt að aðlaga 

spurningar til næstu hópa í ljósi niðurstöðu þeirra hópa sem á undan hafa gengið.  

Kostnaður við framkvæmd rýnihópa er hins vegar meiri en framkvæmd rásfundar sem er 

veikleiki. Þá getur umræðutími hvers málefnasviðs verið styttri sem getur leitt til 

yfirborðskenndra niðurstaðna. Einnig getur verið umfangsmikið verkefni að skilgreina þá hópa 

þátttakenda sem á að skoða og fá þátttakendur með þau skilgreindu einkenni til þess að taka 

þátt. 

7.11 Samantekt 

Aðferð rásfundar og rýnihópa hafa hvor um sig sína styrkleika og veikleika. Það fer eftir eðli 

þeirra spurninga sem svara þarf hvor aðferðin hentar betur sem og umfangi þeirra aðfanga 

sem geta eða vilji er til þess að fjárfesta í verkefninu. Skilgreina mætti þær spurningar sem eru 

til grundvallar stöðumati aldursvænna borga sem almennar og opnar spurningar, þ.e. ekki er 

spurt um mjög sértæk málefni sem fyrirfram væri tilefni til að ætla að ágreiningur væri um. 

Spurningarnar byggja að miklu leyti á viðhorfi og upplifun einstaklinga auk 

einstaklingsbundinna aðstæðna þar sem ekki liggur fyrir rétt eða rangt svar. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar benda til þess að í slíku umhverfi geti fundur á formi rásfundar verið 

hagkvæm leið til þess að fá yfirsýn yfir þau málefni sem helst þurfi að skoða. Þegar tiltekin 

málefni hafa verið skilgreind nánar með þessum hætti gæti þó verið ákjósanlegt að skoða þau 

nánar með aðferð rýnihópa, einkum ef líklegt er talið að ólíkir hópar muni hafa mismunandi 

þarfir eða skoðanir. 
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8 Umræður og lokaorð 

Þátttaka Reykjavíkurborgar í verkefni Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aldursvænar 

borgir gerir ráð fyrir umfangsmiklu íbúasamráði. Það sem skiptir mestu máli í því verkefni er 

að hlustað sé á eldri borgara um þeirra skoðanir um hvernig bæta megi aðstæður og þjónustu. 

Íbúasamráð er þó aðeins á forminu til ef slíkt samtal leiðir ekki til raunverulegra breytinga. 

Þátttaka í alþjóðlegu verkefni á borð við aldursvænar borgir hefur þann kost að mynda ramma 

utan um verkefnið og gefur verkefninu aukið vægi innan stjórnsýslunnar. Þá er gerð 

aðgerðaáætlunar með skilgreindum árangursviðmiðum og endurgjöf til alþjóðastofnunar 

styrkur til að halda verkefninu gangandi í fleiri ár.  

Íbúasamráð í verkefni aldursvænna borga hjá Reykjavíkurborg hefur farið fram á tveimur 

þátttökustigum. Fyrra stigið var með þátttöku eldri borgara á rásfundi í upphafi verkefnisins 

en upplýsingar frá þeim fundi lögðu grunn að verkefninu. Fundurinn raðaði þátttakendum á 

átta borð þar sem tiltekið málefnasvið verkefnisins var rætt í tveimur lotum á hverju borði fyrir 

sig. Aðferðin virðist hafa verið hagkvæm leið til þess að safna miklum upplýsingum um 

hugmyndir, skoðanir og viðhorf eldri borgara til þess að vinna úr. Rannsókn þessi bendir til 

þess að upplýsingar fengnar með þessum hætti hafi verið lýsandi fyrir skoðanir eldri borgara 

almennt. 

Hið síðara þátttökustig var með þátttöku eldri borgara í starfshópum, einum hópi fyrir 

hvert málefnasvið, við undirbúning aðgerðaáætlunar. Gildi þess er mikið að hafa íbúasamráð 

á tveimur þátttökustigum. Þessi rannsókn hefur bent á tilfelli þar sem starfshópar hafa tekið 

fyrir málefni sem komu ekki upp á rásfundinum en eru eldri borgum hugleikin miðað við 

niðurstöður rýnihópsins sem haldinn var í tengslum við skoðun á niðurstöðum rásfundarins. 

Þá fór fram forgangsröðun verkefna innan starfshópanna en erfitt er að safna upplýsingum um 

forgangsröðun verkefna samhliða söfnun nýrra hugmynda. 

Skipulag verkefnisins eins og það er sett upp af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni gerir 

ráð fyrir fimm ára ferli með árangursmati í lok tímabilsins. Þá gefst tækifæri til þess að skoða 

hvað hafi gengið vel og hverju megi bæta við núverandi aðgerðaáætlun. Einnig verður tækifæri 

til þess að framkvæma nýtt stöðumat og mynda nýja aðgerðaáætlun. Því er gagnlegt að huga 

að næstu skrefum í verkefninu þessu til undirbúnings. 

Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar er umhugsunarefni hvort og hvernig útfæra megi 

verkefnið niður á hverfi borgarinnar. Niðurstöður rýnihópsins benda til þess að talsvert hátt 
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hlutfall mála sem eldri borgarar telja mikilvæg um málefnasviðin átta eigi við um það 

nærumhverfi sem þeir búa í.  

Skoðun á þeim aðferðum sem beitt hefur verið við upplýsingaöflun í verkefninu hingað til 

gefur til kynna að huga megi að því að skoða nánar hugmyndir þeirra sem er í meiri 

þjónustuþörf í næstu umferð verkefnisins. Einnig mætti leitast við að heyra í þeim hópum sem 

hafa minni snertiflöt við núverandi þjónustu borgarinnar. Ákjósanlegt væri að velja 

rannsóknaraðferð út frá þessum markmiðum og þá gæti verið nytsamlegt að kanna notkun 

aðferða sem fanga vel upplýsingar um viðkvæm málefni, s.s. einmanaleika. Á síðari stigum 

verkefnisins gæti einnig verið ráðlegt að bæta við upplýsingaöflun með öðrum aðferðum, s.s. 

spurningakönnun um helstu ágreiningsmál eða vafamál sem kunna að hafa komið upp. Þannig 

mætti auka breidd þeirra rannsóknaraðferða sem beitt er en blanda af eigindlegum og 

megindlegum aðferðum getur styrkt ytra réttmæti niðurstaðna. 

Líklegt er að verkefnum hins opinbera á sviði íbúasamráðs muni fara fjölgandi á komandi 

árum í ljósi krafna vaxandi hóps innan samfélagsins um aukið samráð og gagnsæi. Með því að 

beita viðurkenndum rannsóknaraðferðum við undirbúning og framkvæmd þessara verkefna 

má auka líkur á að niðurstöður og aðgerðir í kjölfar samráðs verði byggðar á traustum grunni.  
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Viðauki 1 Upplýst samþykki 

 

 
 
 
  

Reykjavík 2018 

 

 

Upplýst samþykki  

 

Ég samþykki að taka þátt í rannsóknarverkefni um aldursvænar borgir. Ég 

hef verið upplýst/ur um rannsóknina og tilgang hennar. Mér hefur verið 

kynnt í hverju þátttaka mín felst. Að mér sé frjálst að hafna því að svara 

tilteknum spurningum eða ljúka viðtalinu ef ég kæri mig ekki um að vera í 

því lengur án þess að þurfa að svara fyrir það á nokkurn hátt.  

Það hefur verið útskýrt fyrir mér að trúnaðar verði gætt og ekki verði hægt 

að rekja svör til einstakra þátttakenda. Öllum persónulegum auðkennum 

verði eytt eða þeim breytt.  

Útskýrt hefur verið fyrir mér að samtalið sé hljóðritað og afritað. Mér er 

það ljóst hvernig nýta á gögnin og þau verði nýtt í MPA 

rannsóknarverkefni sem fjallar um aldursvænar borgir og áreiðanleika 

upplýsingaöflunar Reykjavíkurborgar við gerð stöðumats og 

aðgerðaráætlunar í verkefninu. 

 

Staður/dagsetning: 

 

___________________________________________________________ 

Nafn/undirritun 
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Viðauki 2 Spurningalisti fyrir rýnihóp 

Spurningar fyrir rýnihóp um aldursvænar borgir. Unnið út frá WHO Age-Friendly cities project 

methodology: Vancouver protocol (WHO, 2007b). 

 

Flokkur Umræðupunktar 

 
Upphitun 
Hvernig er að búa í Reykjavík sem eldri borgari? 
 

 

 Hvað er gott? 

 Hvað mætti betur fara? 

 
1. Útisvæði og byggingar 

 
Nú skulum við ræða um útisvæði og byggingar. 
Ég vil heyra um jákvæðar upplifanir og 
neikvæðar upplifanir ykkar og fá hugmyndir að 
endurbótum. 
 
Hvernig er að fara frá ykkar heimili í göngutúr til 
þess að fá ferskt loft, útrétta eða fara í 
heimsóknir. 
 
Hvernig er að fara í byggingar á vegum 
borgarinnar eða í verslanir? 

 

 Hönnun og viðhald á gangstéttum? 

 Gönguljós og gangbrautir? 

 Umferð og hljóðvist? 

 Mismunandi tímar dags, s.s. á kvöldin? 

 Í mismunandi veðri? 

 Græn svæði, göngustígar? 

 Götuljós? 

 Skjól frá veðrum og vindi? 

 Bekkir og hvíldarstaðir? 

 Líkamlegt öryggi? 

 Öryggistilfinning? 

 Innanhúss: stigar, hurðir, lyftur, gangar, 
gólf, lýsing, skilti, hurðir, klósett, 
hvíldarstaðir? 
 

 
2. Samgöngur 

 
Næsta umræðuefni er um samgöngur. Ég vil 
heyra um jákvæðar og neikvæðar upplifanir og 
ykkar hugmyndir að úrbótum. 
 
Hver er reynsla ykkar af notkun 
almenningssamgangna, t.d. Strætó og 
akstursþjónustu eldri borgara. 
 
Hvernig finnst ykkur að keyra í Reykjavík? 
 
 

 
Almenningssamgöngur 

 Kostnaðarsamar? 

 Auðveldar í notkun? 

 Er tíðni ferða nægjanleg? 

 Er ástand biðskýla fullnægjandi? 

 Öruggar 

 Aðlagaðar að ykkar þörfum? 
 

Akstur bifreiða 

 Er auðvelt að lesa götumerkingar? 

 Númer húsa? 

 Götulýsing við gatnamót 

 Er hægt að leggja bílnum í hæfilegri 
fjarlægð frá áfangastað? 

 Stæði fyrir fatlaða 

 Endurmenntun/ viðhald á getu  
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3. Húsnæði 

 
Næsta umræðuefni varðar húsnæði. Ég vil heyra 
um jákvæðar upplifanir ykkar og neikvæðar 
upplifanir. Einnig vil ég fá ykkar hugmyndir að 
úrbótum. 
 
Hvernig er að búa í ykkar núverandi húsnæði? 
 
Ef þarfir ykkar breytast, hverjir eru valmöguleikar 
ykkar á búsetu? 
 

 
Er þörfum ykkar mætt varðandi 

 Kostnaður og stærð 

 Þægindi 

 Öryggi t.d. slys 

 Öryggi frá glæpum 

 Nálægð við þjónustu og verslun 
 

Hreyfigeta og sjálfstæð búseta 

 Rými til þess að athafna þig auðveldlega 
í núverandi húsnæði? 

 Getur þú sótt og geymt hluti 
auðveldlega? 

 Er auðvelt að sinna heimilisstörfum í 
núverandi húsnæði?  
 

 
4. Félagsleg þátttaka 

 
Nú skulum við ræða félagslega þátttöku, 
áhugamál og félagsstarf. 
 
Ég vil heyra um jákvæðar upplifanir ykkar og 
neikvæðar ásamt því að fá tillögur ykkar að 
umbótum. 
 
Hversu auðvelt er að hitta annað fólk í ykkar 
nærumhverfi? 
 
Segið mér frá þátttöku ykkar á öðrum sviðum s.s. 
nám, menningarviðburði, kirkju og íþróttir. 
 

 
Er afþreying 

 Kostnaðarsöm? 

 Hvernig er aðgengi? 

 Nægjanlega oft? 

 Er staðsetning hentug? 

 Á þægilegum tíma? 

 Eru valmöguleikar í félagsstarfi? 

 Er félagsstarfið áhugavert? 
 

 
5. Virðing og félagsleg viðurkenning 

 
Næsta umræðuefni er um þátttöku eldri borgara 
í samfélaginu og hvernig samfélagið sýnir eldri 
borgurum virðingu. 
 
Ég vil heyra um jákvæðar upplifanir ykkar og 
neikvæðar og fá tillögur ykkar að úrbótum. 
 
Með hvaða leiðum sýnir samfélagið ykkur, eða 
sýnir ykkur ekki, virðingu? 
 
Hvernig auðveldar eða hamlar samfélagið 
þátttöku eldri borgara þegar kemur að 
viðburðum s.s. skemmtanir eða kosningar.  
 

 

 Kurteisi? 

 Virk hlustun? 

 Hjálpsemi? 

 Er tekið tilliti til þarfir við veitingu 
þjónustu? 

 Samráð? 

 Eru valmöguleikar? 

 Er framlag eldri borgara metið að 
verðleikum? 

 Samstarf og samvinna á milli kynslóða? 
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6. Virk samfélagsþátttaka og 

atvinnumöguleikar 
 
Ég vil heyra um reynslu ykkar af sjálfboðastarfi 
eða launaðari vinnu ásamt þátttöku í félagsstarfi. 
Ég vil heyra um jákvæðar upplifanir ásamt 
neikvæðum. Einnig vil ég fá ykkar tillögur að 
úrbótum. 
 
Segið frá þátttöku ykkar í sjálfboðastarfi. 
 
Segið frá þátttöku ykkar í launuðu starfi ef þið 
eruð í vinnu núna eða að leita að launuðu starfi. 
 
Segið frá þátttöku ykkar í félagsstarfi s.s. 
hverfisráðum, húsfélögum eða þess háttar. 
 

 

 Aðgengi að upplýsingum um möguleg 
störf eða hlutverk í sjálfboðastarfi. 

 Fjölbreytileiki í valmöguleikum. 

 Hversu vel henta þeir möguleikar sem 
eru í boði? 

 Er hlutverk ykkar metið að 
verðugleikum? 

 Eru launin ásættanleg? 

 Er tekið tillit til getu? 

 Er tekið tillit til óskir? 

 Leiðir til þess að hvetja til þátttöku eldri 
borgara? 

 
7. Upplýsingamiðlun 

 
Næsta umræðuefni er um upplýsingagjöf. Enn og 
aftur vil ég heyra um það sem er jákvætt og það 
sem megi betur fara. Einnig hef ég áhuga á 
tillögum ykkar til úrbóta. 
 
Hver er ykkar reynsla um að fá upplýsingar sem 
þið þurfið t.d. um þjónustu í boði eða um 
viðburði í ykkar hverfi? Þetta geta verið 
upplýsingar sem þið fáið símleiðis, frá öðrum, 
útvarpi, blöð, bréf eða sjónvarpi. 
 

 

 Eru upplýsingar aðgengilegar? 

 Hjálplegar? 

 Fáið þið upplýsingar tímanlega? 

 Er auðvelt að skilja upplýsingarnar? 

 Erfiðleikar með sjálfvirka símsvara, 
prentletur form eða stærð? 

 
8. Félags- og heilbrigðisþjónusta 

 
Ég vil vita meira um félags- og 
heilbrigðisþjónustu í ykkar nærumhverfi sem 
auðveldar eldra fólki að búa lengur heima. 
 
Ég vil heyra um jákvæðar upplifanir og einnig það 
sem mætti betur fara. Einnig vil ég fá hugmyndir 
ykkar að endurbótum. 
 
Hver er ykkar reynsla af þjónustu ætluð eldri 
borgurum? 
 

 

 Hvaða þjónusta er í boði? 

 Heimaþjónusta. 

 Aðgengi að þjónustu? 

 Verð – er þjónustan kostnaðarsöm?  

 Er kostnaðurinn íþyngjandi? 

 Hversu vel er brugðist við 
einstaklingsbundnum þörfum? 

Að lokum 
Áður en við ljúkum þessu samtali, eru önnur mál 
sem við höfum ekki rætt sem þið vilduð nefna 
eða koma á framfæri? 

 

 


