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Útdráttur 

Helsta viðfangsefni ritgerðarinnar og markmið hennar er að skoða tengsl einmanaleika 

meðal aldraðra á Íslandi við kyn, aldur, hjúskaparstöðu, félagslega stöðu, þunglyndi og 

kvíða auk neyslu áfengis og annarra vímuefna. Mikilvægt er að skoða þessa þætti svo 

hægt sé að varpa ljósi á líðan aldraðra á Íslandi og hvort einmanaleiki meðal hópsins sé 

útbreiddur. Hlúa þarf að velferð aldraðra þar sem þjóðin eldist hratt en talið er að frá 

árinu 2047 verði hópurinn í fyrsta sinn fjölmennari en einstaklingar undir tvítugu.  

Í rannsókn þessari er unnið með fyrirliggjandi gögn úr stærri rannsókn þar sem 

sjálfsmatslistar voru lagðir fyrir fullorðna á aldrinum 60-90 ára og eldri. Ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar er Halldór Sigurður Guðmundsson, dósent við Félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands. Greining gagna fór fram í tölfræðiforritinu SPSS og eru niðurstöður settar 

fram með lýsandi tölfræði, tíðnitöflum, fylgnitöflum, krosstöflum og línulegri 

fjölbreytuaðhvarfsgreiningu.  

Helstu niðurstöður sýna að marktækur munur mælist á einmanaleika þegar horft er til 

kyns, aldurs, hjúskaparstöðu, félagslegrar stöðu og þunglyndis og kvíða. Einnig kom í ljós 

að þunglyndi og kvíði eykur marktækt neyslu áfengis og annarra vímuefna. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna á viðfangsefninu. 

 

Lykilorð: Aldraðir, einmanaleiki, félagsleg staða, þunglyndi, kvíði, sjálfsmatslistar, neysla 

áfengis, neysla vímuefna  
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Abstract 

The main objective of the thesis is to examine the correlation between the prevalence of 

loneliness in elderly people in Iceland and gender, age, marital status, social status, 

depression and anxiety and alcohol and substance use. It is of imperative importance to 

examine the aforementioned factors to explain the emotional well-being of elderly 

people in Iceland and to discern if loneliness is a widespread feeling amongst participants. 

It is estimated that from the year 2047, the elderly population of Iceland, will, for the first 

time outnumber persons under the age of twenty. It is thus vital to improve and foster 

the overall welfare and well-being of an ever-increasing aging population.  

This research uses existing data from a larger study where self-assessment lists were 

filled out by people aged 60-90 years old and over. The study’s supervisor is Halldór 

Sigurður Guðmundsson, associate professor at the department of Social work, University 

of Iceland. Data analysis was conducted using the SPSS statistics software and results are 

portrayed with the use of descriptive statistics, frequency tables, coefficients tables, 

crosstabs and multiple linear regression. 

Key results indicate a significant correlation between loneliness and the variables of 

gender, age, marital status, social status and depression and anxiety. Furthermore, 

results yielded that levels of depression and anxiety significantly increase alcohol and 

substance use of participants. These results are comparable to prior research on the 

topic.  

 

Keywords: Elderly, loneliness, social status, depression, anxiety, older adult self-report, 

alcohol use, substance use 
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Formáli  

Ferlið að skrifa lokaritgerð eins og þessa hefur verið krefjandi en lærdómsríkt og 

skemmtilegt. Rannsókn þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi í 

félagsráðgjöf til starfsréttinda við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Ég vil þakka 

leiðbeinanda mínum, Halldóri Sigurði Guðmundssyni, fyrir gott samstarf, góða leiðsögn 

og hvatningu við gerð rannsóknarinnar. Ég vil einnig þakka honum fyrir að veita mér 

aðgang að gögnum um einmanaleika og líðan aldraðra á Íslandi. Ég vil þakka öðrum 

kennurum við deildina sem reynst hafa mér vel í náminu, aukið þekkingu mína og gert 

mér kleift að gera þessa rannsókn. Að öðrum kennurum ólöstuðum vil ég þakka Sigrúnu 

Harðardóttur og Ástu Snorradóttur fyrir þau tækifæri sem ég hef fengið í kennslu og 

yfirferð verkefna. Að auki vil ég þakka Guðmundi F. Magnússyni fyrir prófarkalestur á 

ritgerðinni og Atla Hafþórssyni fyrir tölfræðiráðgjöf. Ég vil þakka móður minni Dóru 

Ingibjörgu Valgarðsdóttur fyrir alla þá hjálp og þann stuðning sem hún hefur veitt mér í 

gegnum allt námið og í þessum ritgerðarskrifum. Einnig vil ég þakka frænku minni, 

Brynhildi Hallgrímsdóttur, fyrir þá aðstoð sem hún veitti. Að lokum vil ég þakka kærasta 

mínum, Sveini Rúnari Gunnarssyni, fjölskyldu minni og tengdafjölskyldu fyrir þá hvatningu 

og stuðning sem þau hafa veitt mér í gegnum skólagönguna.  
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1 Inngangur 

Í mannfjöldaspá Hagstofu Íslands er fjallað um þróun hlutfalls aldraðra einstaklinga á 

Íslandi frá árinu 2018 til 2067. Talið er að árið 2039 verði einstaklingar á aldrinum 65 ára 

og eldri um 20% allra landsmanna og 25% árið 2057. Frá árinu 2047 verður þessi hópur í 

fyrsta sinn fjölmennari en einstaklingar undir tvítugu (Hagstofa Íslands, 2018). Í tillögu til 

þingsályktunar um velferðartækni (Þingskjal nr. 343/2018-2019) kemur fram að þessi 

þróun geti þrengt að fjárhaglega hjá ríki og sveitarfélögum á sviði heilbrigðis- og 

velferðarmála. Mikilvægt þykir meðal annars að auka skilvirkni í þjónustu við aldraða, efla 

félagslega virkni þeirra og draga úr einmanaleika. 

Einmanaleiki er bæði samfélagslegt og einstaklingbundið vandamál og hefur verið sýnt 

fram á þá staðreynd að aldraðir eiga á hættu að einangrast félagslega. Einmanaleiki meðal 

aldraðra eykst árlega og hefur til að mynda mælst meiri í þéttbýli en dreifbýli (Þingskjal 

nr. 343/2018-2019). Birtingarmynd einmanaleika hjá öldruðum getur verið ótti, sorg og 

kvíði yfir því að missa sjálfstæði sitt og einnig getur hinum aldraða hætt til að hugsa 

neikvætt frekar en að einblína á jákvæðar væntingar. Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram 

á langvarandi afleiðingar einmanaleika þar sem hann ógnar andlegri vellíðan og eykur 

líkur á sjálfsvígum meðal aldraðra (Aylaz, Aktürk, Erci, Öztürk og Aslan, 2012).  

Hlutfall eldra fólks fer hækkandi, meðal annars vegna vaxandi meðalævilengdar og 

framfara í læknavísindum. Hlutfall aldraðra vímuefnaneytenda hefur jafnan verið talið 

lágt og vandamál tengd neyslu ólöglegra sem og löglegra vímugjafa vanmetin hjá þessum 

aldurshópi. Þótt ekki séu til margar rannsóknir tengdar vímuefnavanda aldraðra er 

almennt talið að hann sé alvarlegt vandamál. Ýmislegt bendir til þess að vímuefnaneysla 

verði vaxandi vandamál meðal aldraðra og mun það auka þörf fyrir meðferð og 

endurhæfingu (Benshoff, Harrawood og Koch, 2003; Koechl, Unger og Fischer, 2012; Shah 

og Fountain, 2008). 

Geðræn vandkvæði eins og þunglyndi og kvíði og misnotkun vímuefna fara oft saman. 

Talið er að þriðjungur einstaklinga 65 ára og eldri sem dvelja á geðdeildum séu einnig 

vímuefnaneytendur. Þetta er mun hærra hlutfall en hjá þeim sem yngri eru. Þunglyndi er 

algengasta tegund geðrænna vandkvæða meðal eldri vímuefnaneytanda en alvarlegt 
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þunglyndi, kvíðaraskanir og elliglöp greinast meðal eldri aldraðra fremur en hjá yngri 

öldruðum. Félagsleg vandkvæði aldraðra vímuefnaneytenda eru ófá. Þeir sem búa einir 

loka sig gjarnan af og fela drykkju sína og verður því vandamálið oft á tíðum falið. 

Aðstandendur halda gjarnan að þetta séu elliglöp eða eðlilegir fylgikvillar öldrunar. Sú 

hætta skapast að hinn aldraði hætti að sinna þörfum sínum og þátttöku í daglegu lífi. 

Félagsleg einangrun er mikill áhrifaþáttur fyrir sjúkdóma og hærri dánartíðni, sem verður 

algengari með hækkandi aldri vegna einmanaleika og skorts á stuðningi (Feidler, Leary, 

Pertica og Strohl, 2002; Koechl o.fl., 2012). 

Sú kynslóð sem nú er að komast á eftirlaunaaldur hefur alist upp við aðra áfengissiði en 

fyrri kynslóðir. Talið er að 68-kynslóðin, “baby boomers”, sem eru einstaklingar fæddir á 

árunum 1940-1964, séu í sérstökum áhættuhópi varðandi ofneyslu áfengis og vímuefna. 

Hún er líklegri til að hafa prófað ólögleg vímuefni á yngri árum og með öldrun þessarar 

kynslóðar er búist við aukinni þörf fyrir fjölbreyttari meðferðarúrræði. Oft er talað um tvo 

hópa aldraðra vímuefnaneytenda, þá sem þróa vandann með sér seint á ævinni og þá sem 

hafa átt við vímuefnavanda að etja mestan part ævinnar (Benshoff o.fl., 2003; Feidler o.fl., 

2002). 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

þessi rannsókn byggir á fyrirliggjandi gögnum úr rannsókn á matslistum fyrir fullorðna á 

aldrinum 60-90 ára og eldri. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Halldór Sigurður 

Guðmundsson, dósent við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Áhersla er lögð á að 

skoða samspil einmanaleika og félagslegra og geðrænna þátta meðal aldraðra svo hægt 

sé að bæta þjónustu við þennan hóp og auka lífsgæði þeirra. Markmið þessarar MA-

rannsóknar er að varpa ljósi á líðan eldra fólks á Íslandi og kanna hvort einmanaleiki meðal 

hópsins sé útbreiddur. Einnig er markmið rannsóknarinnar að skoða tengsl einmanaleika 

við neyslu alkahóls og vegna gruns um að fleiri þættir geti haft áhrif á einmanaleika verður 

kannað hvort kyn, aldur, hjúskaparstaða, félagsleg staða og þunglyndi/depurð hafi einnig 

áhrif. Mikilvægt er að hlúa að velferð aldraðra og þar sem þjóðin eldist hratt þarf að huga 

að því að grípa til viðeigandi ráðstafana þegar um einmanaleika, vanlíðan og neyslu 

alkahóls innan hópsins er að ræða.  
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Nokkuð vantar upp á að íslenskar rannsóknir skoði málefnið betur og jafnvel á dýptina 

með eigindlegum rannsóknaraðferðum. Rannsóknin getur því varpað ljósi á og gefið 

vísbendingar um stöðu og líðan aldraðra 60-90+ ára á Íslandi sem ætla má að sé íslensku 

samfélagi til hagsbóta. Í þessari rannsókn verður því leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum. 

1. Hver er tíðni einmanaleika meðal þátttakenda? 

• Er munur á milli kynja? 

• Er munur á milli aldurshópa? 

• Er munur eftir því hver hjúskaparstaða þeirra er? 

• Er munur eftir því hver félagsleg staða þeirra er? 

• Er munur eftir því hve mikið þunglyndi og kvíði mælist á meðal þeirra? 

• Er munur milli þeirra sem neyta áfengis og annarra vímuefna og þeirra sem ekki 

gera það? 

2. Eru tengsl á milli þunglyndis/kvíða og neyslu áfengis og annarra vímuefna? 

1.2 Val á viðfangsefni 

Í æsku minni sóttist ég mikið í að fá að vera með ömmum mínum, öfum, langömmum og 

langöfum. Ég er svo lánsöm að eiga stóra blandaða fjölskyldu og á því einnig mikið af 

stjúpömmum og öfum. Það er mér mikilvægt að síðustu ár þeirra verði þeim góð og vil ég 

því leggja mitt af mörkum og skoða og rannsaka þætti sem snúa að hagsmunum, velferð, 

heilsu og líðan aldraðra. Í fimm ára námi mínu í félagsráðgjöf sem nú lýkur bráðum, hef 

ég lært að horfa á stöðu einstaklinga með heildarsýn að leiðarljósi. Með heildarsýn er átt 

við að unnið er með einstaklingsvanda í ljósi samfélagsþátta og aðstæðna hvers og eins 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Ég vil því nýta mér þá þekkingu sem ég hef öðlast í gegnum 

skólagöngu mína og gera einmanaleika, líðan og stöðu aldraðra á Íslandi góð skil. 
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1.3 Uppbygging ritgerð 

Til þess að svara rannsóknarspurningunum er ritgerðinni skipt niður í fimm kafla. Í kafla 

tvö, eru viðeigandi hugtök skilgreind, fjallað um helstu stefnumið og lagaramma er varða 

aldraða, farið yfir nokkrar kenningar og að lokum verður fjallað um fyrri rannsóknir á 

einmanaleika meðal aldraðra. Í kafla þrjú er fjallað um megindlega aðferð sem notast er 

við í þessari rannsókn, kosti hennar og galla og siðferðilega þætti rannsóknarinnar. Í kafla 

fjögur er gerð grein fyrir niðurstöðum. Í síðasta kafla eru niðurstöður ræddar í ljósi 

fræðanna, rannsóknarspurningum svarað og helstu atriði rannsóknarinnar dregin saman 

í lokaorð.   
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu hugtök sem koma fram í ritgerðinni og fjallað um 

þá lagaramma og megináherslur í stefnumiðum sem unnið er eftir á Íslandi í málaflokki 

aldraðra. Einnig verður farið yfir kenningar í öldrunarfræðum og kenningu sem snýr að 

neyslu áfengis. Að lokum verða fyrri rannsóknir sem snerta viðfangsefni ritgerðarinnar 

skoðaðar. 

2.1 Skilgreining hugtaka 

Hér á eftir verður fjallað um nokkur hugtök og þau skilgreind nánar. Sérstaklega 

verður fjallað um hugtökin aldraður einstaklingur, einmanaleiki, kvíði, þunglyndi/depurð 

og félagsleg einangrun þar sem úrvinnsla gagna rannsóknarinnar tekur mið af þeim.  

Aldraður einstaklingur er samkvæmt lögum um málefni aldraðra (nr. 125/1999) 

einstaklingur sem náð hefur 67 ára aldri. Á síðu Mannréttindaskrifstofu Íslands kemur 

fram að félög eldri borgara eru opin öllum einstaklingum 60 ára og eldri. Aldur er afstætt 

hugtak og ber að hafa í huga að aldur leggst á ólíkan hátt á mismunandi einstaklinga 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Í þessari rannsókn er unnið með gögn sem varða 

einstaklinga 60 ára og eldri. 

Einmanaleiki er huglægt mat einstaklings á skorti á félagslegum tengslum sem veldur 

honum óþægindum, hann er misræmi milli þess hversu mikil félagsleg samskipti 

einstaklingur vill eiga og hversu mikil félagsleg samskipti hann hefur (Heylen, 2010). 

Einmanaleika er jafnan skipt eftir því hvernig hann er tilkominn, annars vegar er það 

félagslegur einmanaleiki sem er skortur á félagslegri samveru og hins vegar 

tilfinningalegur einmanaleiki sem er skortur á nánum tengslum við til dæmis náinn vin 

eða maka (Cacioppo og Cacioppo, 2012). 

Kvíði er eitthvað sem allir upplifa en algengustu einkenni hans eru höfuðverkur, sviti, 

hjartsláttarónot, þyngsli fyrir brjósti, ónot í maga og eirðarleysi. Misjafnt er eftir 

einstaklingum hversu lengi og hvaða einkenni kvíða viðkomandi upplifir. Hægt er að rugla 

saman hræðslu og kvíða, en hræðsla er sú tilfinning sem kemur upp við þekkta og ákveðna 
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ytri ógn á meðan kvíði kemur upp við óþekkta og óljósa innri ógn (American Psychiatric 

Association, 2013; Sadock, Sadock og Ruiz, 2015) 

Þunglyndi getur valdið mikilli þjáningu og leitt til skertrar virkni í lífi aldraðra, það er talið 

bæði vangreint og vanmeðhöndlað, horft er fram hjá einkennum og þau ekki meðhöndluð 

því þau birtast samhliða öðrum vanda sem hrjáð getur aldraða. Áhættuþættir geðrænna 

vandkvæða hjá öldruðum eru sem dæmi minnkun á hreyfifærni og vitrænni færni, þrálátir 

verkir, það að vera veikburða og heilsufarsleg vandamál sem krefjast 

langtímaaðhlynningar. Þar að auki eru aldraðir líklegri til að upplifa sorg í tengslum við 

breytingu á félags- og efnahagslegri stöðu sinni þegar þeir fara af vinnumarkaði. Þetta 

getur leitt til einangrunar, einmanaleika og tilfinningastreitu hjá öldruðum (WHO, 2017). 

Þunglyndi getur einkennst af minnkaðri orku, breytingum á svefni, matarlyst, þyngd og 

virkni, aukinni sektartilfinningu, erfiðleikum með ákvarðanatöku og endurteknum 

hugsunum um dauðann. Samkvæmt greiningarkerfi DSM-5 á þunglyndi þurfa að minnsta 

kosti fimm þessara einkenna að vera til staðar á tveggja vikna tímabili (Sadock o.fl., 2015). 

Þunglyndi ásamt kvíða eru algengustu geðraskanir meðal aldraðra (American Psychiatric 

Association, 2013). 

Félagsleg einangrun er hugtak sem hefur þróast í gegnum tíðina með því að ýmist hefur 

verið bætt við skilgreininguna eða henni breytt. Með félagslegri einangrun er átt við 

upplifun einstaklinga, tilfinningar og tengsl við nánustu vini, ættingja og annað fólk. 

Notast verður við skilgreiningu Nicholson (2009) sem segir að einstaklingur sem er 

félagslega einangraður skortir þá tilfinningu að tilheyra einhverju eða einhverjum. Hann 

skortir tengingu við aðra og á erfitt með að viðhalda góðum tengslum. 

2.2 Lagarammar 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu lagaramma og þær megináherslur í stefnumiðum 

sem unnið er eftir á Íslandi í málaflokki aldraðra eins og lög um málefni aldraðra og lög 

um félagsþjónustu sveitarfélaga. 

2.2.1 Mannréttindayfirlýsing og stefnumið Sameinuðu þjóðanna 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var samþykkt árið 1948 á allsherjarþingi 

samtakanna. Í yfirlýsingunni er minnst á rétt til öryggis í samhengi við aldur. Ekki er minnst 

á aldur í alþjóðasamningi Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 
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en í skýrslu frá árinu 2015 mat Eygló Harðardóttir, þáverandi félags- og 

húsnæðismálaráðherra, það sem svo að aldur gæti fallið undir flokkinn „annarra 

aðstæðna“ þegar réttindi allra einstaklinga án mismununar eru rædd (Alþingi, 2015). 

Á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1991, var ályktun um stefnumið samtakanna 

í málefnum aldraðra samþykkt og var þeim skipt upp í fimm þætti. Í fyrsta lagi er fjallað 

um sjálfstæði sem leggur áherslu á að aldraðir einstaklingar geti búið sem lengst heima 

við öryggi og viðeigandi aðbúnað. Í öðru lagi er lögð áhersla á virkni sem miðar að því að 

aldraðir fái að taka þátt í stefnumótun og framkvæmd málefna sem þá snerta. Í þriðja lagi 

er fjallað um að aldraðir eigi rétt á viðeigandi umönnun eins og félagslegri aðstoð, 

þjónustu á heilsugæslu og félags- og lögfræðiaðstoð. Í fjórða lagi er lögð áhersla á 

lífsfyllingu aldraðra með það að leiðarljósi að þeir geti nýtt hæfileika sína og verið virkir 

þátttakendur í því félagsstarfi sem býðst. Í fimmta og síðasta lagi er talað um að aldraðir 

eigi rétt á að halda reisn sinni og öryggi og þurfi ekki að búa við ótta eða ofbeldi og njóti 

sanngirni á allan hátt (Alþingi, 2015). 

2.2.2 Lög um málefni aldraðra 

Í dag gilda ýmis lög sem snúa að réttindum og þjónustu við aldraða. Það var árið 1982 sem 

heildarlög um málefni aldraðra urðu til og tóku þau gildi þann 1. janúar árið 1983. 

Undirbúningur að gerð þessara sérlaga um málefni aldraðra stóð frá 1979 þegar 

þáverandi heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra skipaði nefnd til að koma með tillögur 

um heilbrigðis- og félagsþjónustu fyrir aldraða. Samstaða náðist um sérstök lög um 

Framkvæmdasjóð aldraðra sem sneru að málefnum fjármögnunar til byggingar 

dvalarheimila árið 1981 (Lög um framkvæmdasjóð aldraðra nr. 49/1981). Í aðdraganda 

að setningu laganna voru lögð fram tvö frumvörp, annars vegar varðandi húsnæðismál 

aldraðra og öryrkja og hins vegar varðandi heilbrigðis- og vistunarþjónustu fyrir aldraða. 

Reynt var að tengja þjónustu aldraðra við þá þjónustu sem var fyrir, bæði félags- og 

heilbrigðisþjónustu, aldraðir áttu að eiga kost á heilbrigðis- og félagsþjónustu í samræmi 

við þeirra þarfir. Lagt var til að eitt ráðuneyti sæi um öldrunarmál og að samstarfsnefnd 

um málefni aldraðra yrði stofnuð og átti hún að sjá um bæði stefnumótun í málefnum 

aldraðra sem og að vera ráðgefandi. Lagt var til að samvinna yrði milli heilsugæslu og 

félagsmálaráðs um öldrunarmál og að á hverri heilsugæslu myndi þjónustuhópur aldraðra 

starfa að öldrunarþjónustu á sínu svæði. Í hverjum þjónustuhópi ætti að starfa 
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öldrunarlæknir, öldrunarhjúkrunarfræðingur og félagsráðgjafi. Lagt var til að stofnuð yrði 

heimaþjónusta fyrir aldraða og átti bæði félagsleg þjónusta og heilbrigðisþjónusta að falla 

undir hana. Með frumvarpinu voru þær stofnanir sem gátu talist til dvalarstofnana nánar 

skilgreindar auk þess að ekki væri hægt að vista aldraða á stofnun án þess að vistunarmat 

færi fram, þjónustuhópar aldraðra ættu að sjá um það mat (Þingskjal nr. 28/1982-1983).  

Í lögunum sem tóku gildi 1983 var áhersla lögð á heilsufars- og félagslega þætti (Lög um 

málefni aldraðra nr. 91/1982). Þau voru gagnrýnd fyrir að vera of heilbrigðismiðuð og 

voru því endurskoðuð sex árum seinna og ný lög um málefni aldraðra tóku gildi árið 1990. 

Þau áttu að leggja frekari áherslu á félagslega þætti og verkaskiptingu á milli ríkis og 

sveitarfélaga. Sum sveitarfélög áttu erfitt með uppfylla þá þjónustu sem var farið fram á 

í lögunum vegna smæðar sinnar og voru þau sveitarfélög hvött til að vinna saman. Staða 

aldraðra í samfélaginu var styrkt með því að bæta við ákvæði um að aldraðir ættu að njóta 

jafnréttis á við aðra í þjóðfélaginu og að virða skyldi sjálfsákvörðunarrétt þeirra og 

möguleika til ráðstöfunar á eigin eignum og lífeyri (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2012). 

Önnur nýmæli laganna var að öldungaráð skildi starfa á hverri heilsugæslustöð sem 

mönnuð væri lækni með sérmenntun á sviði öldrunar- eða heimilislækninga og 

hjúkrunarfræðingi með þekkingu á öldrunarþjónustu. Sveitarstjórnir skyldu skipa tvo 

fulltrúa án tilnefningar sem hefðu þekkingu á félagslegri þjónustu við aldraða. Skyldi 

annar þeirra vera félagsráðgjafi eða hafa hliðstæða menntun. Samtök eldri borgara á 

svæðinu skyldu tilnefna einn fulltrúa úr sínum röðum sem sinnti öðrum verkefnum 

þjónustuhóps aldraðra. Þau nýmæli sem vega þóttu þyngst vörðuðu fyrirkomulag 

öldrunarþjónustu. Skilið var á milli annars vegar opinnar öldrunarþjónustu og hins vegar 

stofnanaþjónustu. Þjónustan var einnig skilgreind þannig að til opinnar öldrunarþjónustu 

taldist heimaþjónusta, þjónustumiðstöðvar aldraðra, dagvist og sjálfseignar-, leigu- og 

búseturéttaríbúðir aldraðra, og til stofnanaþjónustu taldist þjónustuhúsnæði, það er 

leiguíbúðir og dvalarheimili sem uppfylltu ákveðin skilyrði um þjónustu og 

hjúkrunardeildir eða hjúkrunarheimili (Lög um málefni aldraðra nr. 82/1989).  

Árið 2000 tóku lög um málefni aldraðra gildi þar sem búið var að breyta framsetningu 

þeirra, gera markmið einföld og skýr og hugtök skilgreind. Tekið var tillit til reynslu 

aldraðra sjálfra og þjónustuhópur aldraðra tók við af hlutverki öldrunarnefnda og 

öldrunarmálaráðs. Áhersla var lögð á þátttöku aldraðra í ákvörðunum um eigin málefni 
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og reynt var að einfalda ákvarðanatöku og framkvæmd þeirra (Lög um málefni aldraðra 

nr. 125/1999). 

2.2.3 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 

Sveitarfélögum ber samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga (nr. 40/1991) að 

tryggja öllum íbúum þess félagslegt og fjárhagslegt öryggi og er í því samhengi fjallað um 

aldraða í 10. kafla laganna. Stuðla skal að því að aldraðir geti búið sem lengst heima hjá 

sér og fái viðeigandi þjónustu eins og heimaþjónustu, heimsendingu á mat, félagsráðgjöf 

og eigi kost á að stunda tómstundastarf við hæfi. 

Þann 1. október árið 2018 tóku gildi ný og breytt lög um félagsþjónustu sveitarfélaga. Í 

lögunum er áhersla lögð á skipan öldungaráða innan sveitarfélaga sem ætlað er að vera 

formlegur samráðsvettvangur um þjónustu við aldraða og þróun öldrunarmála innan 

sveitarfélaga. Að loknum hverjum sveitarstjórnarkosningum skal skipa í öldungaráð. Í 

öldungaráði eiga að sitja að lágmarki þrír fulltrúar sem kosnir eru af sveitarstjórn, þrír 

fulltrúar sem tilnefndir eru af Félagi eldri borgara og einn fulltrúi frá heilsugæslu 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2018). 

2.3 Kenningaleg nálgun 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um þá þætti sem hafa áhrif á einstaklinga þegar 

vissar lífsskeiðabreytingar eiga sér stað hjá einstaklingum, eins og að eldast eða verða 

aldraður. Hér á eftir verður fjallað um hlutverkakenninguna, hlédrægnikenninguna, 

samfellukenninguna, öldrunarinnsæiskenninguna og athafnakenninguna. Einnig verður 

fjallað um spennulosunarkenningar en þær snúa að samspili þess að neyta áfengis og 

draga úr spennu og kvíða. Kenningunum er ætlað að varpa ljósi á stöðu aldraðra 

einstaklinga og þau verkefni sem þeir takast á við daglega. 

2.3.1 Hlutverkakenningin 

Allir hafa einhverjum hlutverkum að gegna eins og að vera móðir, faðir, amma, afi, systir, 

dóttir, sonur, bróðir, frænka, frændi og svo framvegis. Hlutverkin þróast, mótast og 

breytast af ýmsum aðstæðum, sem dæmi þegar fólk gengur í hjónaband, skiptir um 

atvinnu, eldist eða þegar breytingar eiga sér stað í samfélaginu. Hlutverkakenningin (e. 

role theory) lýsir því hvernig hlutverk okkar breytast á lífsleiðinni og má þar til dæmis 

nefna það þegar einstaklingur verður ellilífeyrisþegi og hættir að vinna sökum aldurs. 
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Slíkar breytingar eru einstaklingsbundnar og áhrifin eru mismikil. Sumir finna meira fyrir 

því en aðrir að eldast og missa hlutverk sín þegar heilsunni hrakar (Hillier og Barrow, 2014) 

en aðrir geta upplifað ákveðið frelsi (Moen, Dempster-McClain og Williams, 1992; Olga 

Ásrún Stefánsdóttir, 2015).  

Melvin Seeman (1959) setti fram kenningu um upplifun breyttra hlutverka og skipti 

henni í fimm þætti. Fyrsti þátturinn er vanmáttur (e. powerlessness), annar er 

tilgangsleysi (e. meaninglessness), þriðji er skortur á félagslegum tengslum (e. 

normlessness), fjórði er einangrun (e. isolation), og sá fimmti er að vera óvinveittur 

sjálfum sér (e. self-estrangement). Hægt er að tengja þetta við líðan aldraðra þegar þeir 

finna ekki lengur fyrir vellíðan og lífsánægju eins og þeir upplifðu á meðan þeir höfðu 

sjálfir stjórn á hlutverkum. Hlutverkakenningin snýst um mikilvægi þess að hinn aldraði 

missi ekki hlutverk sín með því að halda áfram því sem hann hefur gert, áður en hann varð 

aldraður samkvæmt lögum. Aldraður einstaklingur getur upplifað að hann hafi ekki lengur 

stjórn á lífi sínu þegar hann tapar hlutverkum sínum. Vegna þessa getur munur verið á 

upplifun karla og kvenna af því að eldast. Rannsóknir hafa sýnt að konur upplifa oft að 

þær hafi meira sjálfstæði þar sem þær þurfi ekki að sinna uppeldi og heimilisstörfum á 

meðan karlar upplifa frelsi frá því að afla tekna til heimilis og geta notið þess að eiga 

gæðastundir með sínum nánustu (Moen o.fl., 1992). Mikilvægt er að aldraðir hafi tækifæri 

á að ganga að öðrum hlutverkum eða sinna áhugamáli eftir starfslok, það hjálpar fólki við 

þær breytingar sem eru óhjákvæmilegar (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Hlutverkakenningin fjallar ekki bara um missi á hlutverkum heldur einnig um breytt 

hlutverk. Þessi félagslegu hlutverk tengja fólk við ýmis undirkerfi samfélagsins sem eru 

mismunandi sýnileg og hafa tvær víddir, annars vegar víddin sem er sýnileg og nær yfir 

félagslega viðurkennd hlutverk sem við gegnum og eru yfirleitt mörg á sama tíma eins og 

áður er talið upp. Hins vegar er það víddin sem er ekki eins sýnileg og nær yfir væntingar 

sem gerðar eru til einstaklinga í hinum mörgu hlutverkum sem hann gegnir (Morgan og 

Kunkel, 2011). Breytingar eru oft tilkomnar vegna þess að hlutverk og félagsleg tengsl 

yngri fullorðinsáranna eru ekki lengur til staðar og við taka starfslok og ný hlutverk sem 

gjarnan einkenna líf fólks á efri árum, eins og að vera háður börnum sínum. Eldra fólk 

stendur oftast frammi fyrir þeirri áskorun að oft koma ekki ný hlutverk í stað þeirra sem 

fara og hafa rannsóknir bent til þess að tengsl séu milli þess að tapa hlutverkum á efri 
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árum og þess hvernig einstaklingnum gengur að aðlagast öldrunarferlinu. Þeim sem misst 

hafa maka sína og þar með hlutverk sitt sem maki gengur oft verr að aðlagast en þeim 

sem enn eiga maka (Kart og Kinney, 2001). 

2.3.2 Hlédrægnikenningin 

Hlédrægnikenningin (e. disengagement theory) er ein útbreiddasta kenningin um 

persónuleika aldraðra. Hún fjallar um þær breytingar sem eiga sér stað á hefðbundnum 

hlutverkum þegar einstaklingur verður aldraður og gengur kenningin út á það að 

samfélagið og hinn aldraði færist hvort frá öðru. Ef hinn aldraði dregur sig sjálfviljugur og 

með samþykki samfélagsins í hlé og lætur sáttur af hendi hlutverk sín og ábyrgð til 

annarra, skapast farsæld á efri árum (Steinunn K. Jónsdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

2009; Kart, 1997). Hlédrægnikenningin gerir ráð fyrir því að það sé hinum aldraða 

eðlislægt að draga sig í hlé frá hefðbundnum athöfnum daglegs lífs og að samfélagið dragi 

úr kröfum sínum til þeirra (Jón Björnsson, 1996; Kart, 1997). Að draga sig í hlé frá hinum 

hefðbundnu hlutverkum getur haft áhrif á félagsleg samskipti þar sem félagsleg umgengni 

minnkar og félagslega umhverfið dregst saman. Vinir flytja í burtu eða deyja, vinnufélagar 

eru ekki lengur til staðar og börn hinna öldruðu hafa stofnað og skapað sínar eigin 

fjölskyldur. Talið er að áhrif þessara breytinga verði til þess að hinn aldraði aðlagist 

breytingunum og dragi sig í hlé (Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2007). 

Niðurstöður rannsókna á hlédrægni aldraðra hafa ekki staðfest að aldraðir hafi almennt 

tilhneigingu til að draga sig í hlé. Það er því ekki hægt að staðfesta að hlédrægni sé eðli 

ferlisins að eldast. Aðrar rannsóknir á sama efni hafa greint frá því að líkamlegt- og 

félagslegt álag sé líklegra til að skapa hlédrægni frekar en öldrunin sjálf (Kart, 1997). 

2.3.3 Athafnakenningin 

Athafnakenningin (e. activity theory) fjallar um mikilvægi þess að viðhalda virkni og 

athafnasemi með það að leiðarljósi að verjast hrörnun. Það má því segja að 

athafnakenningin sé andstæða hlédrægnikenningarinnar. Þeir sem aðhyllast 

athafnakenninguna telja að lykillinn að farsæld á efri árum sé að viðhalda hlutverkum, 

hefðbundnum eða nýjum hlutverkum, vera virkir og taka þátt í amstri lífsins. Talið er að 

jákvætt samband sé á milli athafnasemi og lífsánægju (Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg H. 

Harðardóttir, 2007). Rannsóknir á efninu hafa ekki staðfest athafnakenninguna og vísa til 

þess að sumum einstaklingum henti að vera athafnasamir á eldri árum en öðrum ekki. 
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Rannsóknir styðja þó að allt sé gert til að koma í veg fyrir hrörnun með því að viðhalda 

líkams- og sálarorku, félagslegri hæfni og áhuga á umhverfinu (Jón Björnsson, 1996). 

2.3.4 Samfellukenningin 

Samfellukenningin (e. continuity theory) gengur út á það að einstaklingurinn fái að halda 

persónuleika sínum og lífsstíl ævina á enda, það er að við það að eldast sé hann áfram 

eins og hann var á yngri árum, félagslega virkur einstaklingur verði áfram virkur á efri 

árum og félagslega vanvirkur einstaklingur verði áfram vanvirkur á efri árum. Mikilvægt 

sé að halda samfellu í lífinu, halda áfram fyrri virkni og draga sig ekki í hlé eða verða ekki 

of félagslega virkur. Of lítil samfella geti leitt til lágs sjálfsmats og erfiðleika við að aðlagast 

breytingum sem fylgja hækkuðum aldri. Breytingarnar geta verið svo alvarlegar og 

ófyrirsjáanlegar að fyrri kunnátta og reynsla kemur að litlum notum við aðlögun. 

Samfellukenningin hvetur til þess að veita einstaklingsmiðaða þjónustu því aldraðir eru 

ólíkir og taka þarf tillit til hvers og eins (Kart og Kinney, 2001). 

2.3.5 Öldrunarinnsæiskenningin 

Öldrunarinnsæiskenningin (e. gerotranscendence theory) er sálfélagsleg kenning sem 

þróuð var af Lars Tornstam, sænskum prófessor í félagsfræði. Kenningin setur fram 

nokkrar tillögur eða tilgátur um öldrun og um fólk almennt. Kenningin segir í fyrsta lagi að 

með hækkandi aldri þróist stundum ný sýn á lífið og tilveruna. Viðhorf miðaldra og yngra 

fólks séu frekar mótuð af kröfum sem snúa að þátttöku og virkni, en þessi nýja sýn er 

frábrugðin þessum viðhorfum í meginatriðum og hefur í för með sér allt annað gildismat 

hjá þeim sem öðlast hana. Samkvæmt kenningunni eru breytingarnar aðallega fólgnar í 

viðhorfi til tíma og tilvistar, það er að tilfinning fyrir tíma breytist, í stað línulegrar 

skiptingar í fortíð, nútíð og framtíð kemur tilfinning um samhengi og um að vera hluti af 

stærri heild (Helga S. Ragnarsdóttir, 2006). 

Í öðru lagi segir kenningin að viðhorf til eigin persónu taki breytingum, eigin persóna er 

ekki lengur í forgrunni, áhersla á eigið útlit verður minni og fólk endurmetur sjálft sig og 

þeir sem hafa haft lágt sjálfsmat öðlast meira. Fólk öðlast kjark til þess að láta ekki 

viðteknar venjur stjórna sér og hefta (Helga S. Ragnarsdóttir, 2006). Aldraðir sem draga 

sig í hlé frá félagsstarfi og hreyfingu eru ekki að aftengja sig eða eru sinnulausir heldur eru 

þeir andlega virkir. Þannig var aldrað fólk sem vildi eyða meiri tíma í andlegar athafnir 
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áður talið sinnulaust. Tornstam segir að þetta sé ekki aðgerðaleysi, heldur feli í sér aðra 

tegund athafna sem fólki á Vesturlöndum reynist erfitt að skilja (Hauge, 1998).  

Í þriðja lagi segir kenningin að viðhorf til samskipta, einveru og efnislegra hluta breytist. 

Fólk fer að velja samskipti sem skipta það máli og tími er gjarnan tekinn frá til einveru. 

Fólk lætur ekki veraldlega hluti stjórna sér og í kjölfarið fylgir meiri víðsýni og 

umburðarlyndi (Helga S. Ragnarsdóttir, 2006). Tornstam segir að um jákvætt öldrunarferli 

sé að ræða þegar einstaklingurinn getur þróast og þroskast, að það sé eðlilegt og jákvætt 

að láta af störfum og stunda meiri íhugun. Ef einstaklingurinn er hindraður í þessu getur 

hann ekki upplifað öldrun sem jákvætt ferli á leið til þroska og visku (Hauge, 1998). Að 

lokum segir Tornstam að mannleg fyrirbæri eins og sorg og lífskreppur geti hindrað eða 

flýtt fyrir ferlinu í átt að öldrunarinnsæi. Ákveðnar lífsaðstæður eða menningarheimar 

sem leyfa og/eða samþykkja íhugun geta stuðlað að öldrunarinnsæi á sama tíma og 

menning eða lífsaðstæður sem leyfa ekki íhugun geta hindrað slíkt ferli (Hauge, 1998). 

2.3.6 Spennulosunarkenningar 

Spennulosunarkenningar (e. tension reduction theories) ganga út frá því að ef 

einstaklingur nær að slaka á, losa um spennu og draga úr kvíða með hjálp áfengis, ráði sá 

hinn sami betur við hið daglega líf. Þá er hægt að túlka það þannig að áhrif áfengis auki 

sjálfstraust einstaklinga og auðveldi þeim að takast á við lífið eins og erfiðar aðstæður og 

hversdagsleg verkefni (Dodgen og Shea, 2000). Samkvæmt Book og Randall (2002) er um 

að ræða neikvæða styrkingu. Með því að neyta áfengis í þeim tilgangi að draga úr kvíða 

og streitu getur myndast vítahringur með áframhaldandi neyslu sem erfitt er að losna úr. 

2.4 Staða þekkingar og fyrri rannsóknir á einmanaleika 

Einmanaleiki hefur verið skilgreindur sem flókið mengi tilfinninga sem eru viðbrögð við 

skorti á nánum- sem og félagslegum tengslum. Einmanaleiki kemur oft í kjölfarið á 

félagslegri einangrun og er þekkt vandamál um allan heim. Rannsóknir á einmanaleika 

eldra fólks sýna sterk tengsl milli einmanaleika og lélegrar almennrar heilsu. Einmanaleiki 

eldra fólks er almennt vanmetin orsök minni lífsgæða aldraðra og getur haft áhrif á 

lífsstílshegðun og líkamlega og andlega heilsu (Crewdson, 2016). 

Samkvæmt rannsókn sem unnin var fyrir velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 

velferðarráðuneytið og Landssamband eldri borgara (2017) upplifðu 4% aldraða
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 einmanaleika en þeir sem stundum upplifðu einmanaleika voru 13%. Um 5% kvenna 

upplifðu oft einmanaleika og 14% þeirra stundum en 3% karla upplifðu oft einmanaleika 

en 12% þeirra stundum. Af giftu fólki upplifði aðeins 1% einmanaleika á meðan 5% þeirra 

sem misst hafa maka sinn upplifðu hann og 16% ógiftra. Af giftu einstaklingunum voru 

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

15% þeirra ógiftu. 

2.4.1 Einmanaleiki og tengsl hans við kyn og aldur 

Dahlberg og félagar (2014) skoðuðu algengi/tíðni einmanaleika aldraðra 70 ára og eldri 

sem byggt er á niðurstöðum langtímarannsóknar sem lögð var fyrir í Svíþjóð á árunum 

2004 og 2011. Í ljós kom að fleiri aldraðir upplifðu einmanaleika árið 2011 en árið 2004, 

sem er í samræmi við fyrri rannsóknir. Einnig kom í ljós að fleiri konur upplifðu 

einmanaleika en karlar. Þrátt fyrir það hafði kyn ekki forspárgildi um einmanaleika þegar 

búið var að stjórna fyrir öðrum breytum eins og að hafa misst maka og er það einnig í 

samræmi við fyrri rannsóknir. Í ljós kom að þunglyndi hefur forspárgildi um einmanaleika 

aldraðra þótt ekki sé orsakasamband þar á milli. Eldra fólk upplifði oft tímabil 

einmanaleika og svo tímabil þar sem það var ekki einmana, en almennt séð jókst 

einmanaleiki með hækkandi aldri. Hjá konum hafði makamissir og þunglyndi forspárgildi 

fyrir einmanaleika á meðan lítil félagsleg tengsl og minnkuð félagsleg tengsl höfðu 

forspárgildi um einmanaleika hjá körlum. 

Rannsókn Dong og Chen (2016) á einmanaleika fólks 60 ára og eldra af kínverskum 

uppruna í Bandaríkjunum sýndi að á heildina litið upplifðu konur frekar einmanaleika en 

karlar. Konur sem bjuggu með fáum, við slæma heilsu, minni lífsgæði og hrakandi heilsu 

undanfarið ár voru líklegri til að upplifa einmanaleika en karlar. Rannsóknin gaf til kynna 

að um kynjamun væri að ræða með tilliti til algengi, einkenna og tíðni einmanaleika. 

2.4.2 Einmanaleiki og tengsl hans við hjúskaparstöðu og félagsleg tengsl 

Rannsókn Domènech-Abella og félaga (2017) sem gerð var á Spáni sýndi að félagsleg 

tengsl og einmanaleiki hafa áberandi áhrif á þunglyndi hjá eldra fólki, það er ef félagsleg 

tengsl eru lítil er meira um einmanaleika, sérstaklega hjá þeim sem eru þunglyndir. Þetta 

er í samræmi við fyrri rannsóknir. Rannsóknin sýndi að einmanaleiki var algengari hjá 

konum, fólki á aldrinum 50-65 ára, einhleypum, fráskildum, ekkjufólki, fólki í dreifbýli, 

fólki með lítil félagsleg tengsl og lítið tengslanet og fólki með alvarlegt þunglyndi. Af þeim 
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sem upplifðu einmanaleika voru fleiri giftir og höfðu lítið tengslanet. Hjá þeim sem ekki 

voru einmana var þunglyndi tengt við að hafa verið áður í hjónabandi, það er skilin að 

borði og sæng eða fráskilin. Hjá þunglyndu fólki var einmanaleiki tengdur litlu tengslaneti 

en hjá þeim sem ekki voru þunglyndir tengdist einmanaleiki því að vera giftur. 

Rannsókn Drennan og félaga (2008) skoðaði áhættuþætti félagslegs og tilfinningalegs 

einmanaleika hjá einstaklingum 65 ára og eldri á Írlandi. Viðmið tilfinningalegs 

einmanaleika voru að upplifa bæði einmanaleika í fjölskyldu og einmanaleika í nánum 

samböndum. Í ljós kom að einmanaleiki í nánum samböndum var algengari en félagslegur 

og fjölskyldutengdur einmanaleiki. Forspárgildi fyrir félagslegan einmanaleika var 

hækkaður aldur, léleg heilsa, búseta í dreifbýli og skortur á tengslum við vini. Forspárgildi 

fyrir einmanaleika í fjölskyldu var búseta í dreifbýli, að vera karlkyns, lágar tekjur, að hafa 

misst maka, skert aðgengi að samgöngum, óregluleg samskipti við börn og ættingja, 

umönnun maka eða ættingja á heimili. Forspárgildi einmanaleika í nánum samböndum 

var hjúskaparstaða og þá sérstaklega að vera ekkja/ekkill, að hafa aldrei gifst eða vera 

fráskilinn. 

2.4.3 Einmanaleiki og þunglyndi 

Vijayshri og Farooqi (2014) rannsökuðu einmanaleika og þunglyndi hjá öldruðum 60-85 

ára á Indlandi. Niðurstöður sýna að aldraðir upplifa einmanaleika þrátt fyrir að búa hjá 

fjölskyldu sinni sem svo getur aukið á þunglyndi þeirra. Niðurstöðurnar gefa einnig til 

kynna að líkur á að verða þunglyndur eru meiri ef hinn aldraði finnur fyrir einmanaleika. 

Aldraðir sem búa einir finna frekar fyrir einmanaleika en það eykur ekki líkurnar á 

þunglyndi. Einnig kemur fram að einkenni þunglyndis hjá bæði öldruðum körlum og 

konum minnka á meðan einmanaleiki eykst. Aldraðir, bæði karlar og konur, sem búa hjá 

fjölskyldu eru minna einmana en þeir sem búa einir.  

Rannsókn Aylaz og félaga (2012) skoðaði sambandið á milli þunglyndis og einmanaleika 

hjá öldruðum á aldrinum 60 ára og eldri í Tyrklandi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að það var töluvert samband á milli einmanaleika og þunglyndis hjá öldruðum í 

samfélaginu og varð einmanaleiki til þess að þunglyndi þróast í 37% tilfella. Aldraðir geta 

misst þau hlutverk sem þeir höfðu og upplifað aðgerðarleysi því fylgjandi. Munur er á 

hlutverkum kynjanna, konur eru yfirleitt minna menntaðar, í lélegri fjárhags- og 

félagslegri stöðu en karlar og upplifa því frekar þunglyndi. Einmanaleiki, kyn, 
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hjúskaparstaða, að eiga son og menntunarstig hefur áhrif á tilkomu einkenna þunglyndis 

hjá öldruðum á meðan þunglyndi, öryggi, aldur, reykingavenjur, starf og innkoma hefur 

svo áhrif á tilkomu einmanaleika. Í ljósi þessara niðurstaða er hægt að segja að 

einmanaleiki og þunglyndi eru nátengd. Ef ekkert er að gert getur þunglyndi hjá öldruðum 

leitt til ótímabærs dauða, aukið áhættu á sjálfsvígum, dregið úr virkni og almennri heilsu 

hrakar (Çınar og Kartal, 2008). 

Rannsókn Grover og félaga (2018) skoðaði tengsl þunglyndis og einmanaleika hjá 

öldruðum 60 ára og eldri á Indlandi. Niðurstöður sýndu að um það bil þrír fjórðu 

þunglyndra aldraðra upplifðu einnig einmanaleika sem er svo tengdur alvarlegu 

þunglyndi, kvíða, og líkamlegum einkennum. Alvarleiki þunglyndis tengist einmanaleika 

en ekki félagslegu samneyti. Lítið félagslegt samneyti hjá eldri konum sem þjást af 

þunglyndi tengist meiri einmanaleika en ekki hjá eldri körlum sem þjást af þunglyndi. 

Rannsókn Liu, Gou og Zuo (2016) skoðaði samhliða áhrif einmanaleika og félagslegs 

stuðnings á þunglyndi hjá kínverskum einstaklingum á aldrinum 61-85 ára. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu jákvæð tengsl milli einmanaleika og þunglyndis, það er að aldraðir 

sem upplifa einmanaleika eru líklegri til þess að þjást af einkennum þunglyndis. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður vestrænna rannsókna. 

2.4.4 Einmanaleiki og neysla áfengis meðal aldraðra 

Árið 2012 framkvæmdu Dawoodi og De Souse rannsókn og könnuðu ástæður þess að 

aldraðir einstaklingar neyta alkahóls í óhóflegu magni. Markmið rannsóknarinnar var að 

greina mynstur og ástæður fyrir vandamálinu. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna 

tvo hópa aldraðra sem neyta alkahóls í óhóflegu magni. Fyrri hópurinn eru þeir sem hafa 

verið háðir áfengi mestan hluta ævi sinnar og seinni hópurinn eru þeir sem byrjuðu að 

drekka á efri árum og þróuðu með sér vandamál í kjölfarið. Í ljós kom að báðir hópar kusu 

að drekka heima hjá sér og drukku lítið opinberlega. Sá hópur aldraðra sem hafði neytt 

alkahóls í óhóflegu magni mestan hluta ævinnar átti frekar við geðræn vandkvæði að 

stríða en samkvæmt Dawoodi og De Souse (2012) eru þunglyndi, einmanaleiki og lítill 

félagslegur stuðningur líklegustu ástæður fyrir neyslu alkahóls í báðum hópunum. Þegar 

aldraðir einstaklingar drekka einir og fela drykkjuna fyrir öðrum, getur það aukið líkur á 

einmanaleika og vöntun á félagslegum stuðningi, sem svo getur leitt til þunglyndis.
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3 Rannsóknaraðferð 

Rannsókn þessi byggir á megindlegri aðferðfræði þar sem unnið er með gagnasafn 

fyrirliggjandi gagna. Úrvinnsla fór fram í tölfræðiforritinu SPSS og töflur voru unnar í Excel. 

3.1 Megindleg rannsóknaraðferð 

Megindleg rannsóknaraðferð byggir á tölfræðilegri greiningu og úrvinnslu gagna sem 

aflað er. Markmið aðferðarinnar er að skoða fylgni á milli breyta og einstakra þátta eins 

og tíðni, meðaltals og staðalfráviks. Grunnhugmyndin byggir á raunhyggju (e. positivism) 

og gengur út á að veruleikinn sé mælanlegur, það er að hægt sé að setja hann fram og 

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

Rannsóknin sem um ræðir miðar fyrst og fremst að því að varpa ljósi á stöðu og líðan 

aldraðra einstaklinga á Íslandi. Notast verður við fyrirliggjandi gögn sem aflað var með 

spurningalistakönnunum. Huga þarf að ýmsum þáttum þegar aflað er gagna með 

spurningalistakönnunum. Slík rannsókn getur verið flókin í framkvæmd og er mikilvægt 

að sá sem vinnur rannsóknina hafi gerð spurningalistans til hliðsjónar við úrvinnslu gagna. 

Til að mynda þarf að hafa svarkvarðana í huga svo samlagning spurninganna komi rétt út 

(Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

Megindleg aðferðafræði er lýsandi aðferð og leitast við að finna út hvernig hlutir eru í 

raunverulegum aðstæðum með því að mæla samband á milli breyta innan þess hóps sem 

verið er að rannsaka. Með aðferðinni er hægt að sýna fram á sterkt eða veikt samband á 

milli ákveðinna breyta. Það er þó ekki hægt að fullyrða að um orsakasamband sé að ræða 

en það er að önnur óháða breytan hafi áhrif á háðu breytuna (Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013). 

3.2 Gagnasöfnun og þátttakendur 

Rannsókn þessi byggir á fyrirliggjandi gögnum úr rannsókn á matslistum fyrir fullorðna á 

aldrinum 60-90 ára og eldri. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Halldór Sigurður 

Guðmundsson, dósent við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Meðrannsakendur voru 

Thomas M. Achenbach, prófessor við Háskólann í Vermont í Bandaríkjunum og Sigurveig 

H. Sigurðardóttir, dósent við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var 
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samstarfsverkefni íslenskra og bandarískra fræðimanna og taka samtals 25 lönd þátt í 

rannsókninni. Úrtakið á Íslandi var 800 einstaklingar 60 ára og eldri en 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sá um vinnslu á úrtakinu með tilviljunarúrtaki ásamt 

því að annast öflun gagna. Þátttakendur voru 356 og var því svarhlutfallið 44,5%. Tveir 

spurningalistar voru lagðir fyrir þátttakendur rannsóknarinnar í byrjun september árið 

2017. Markmið rannsóknarinnar er að afla gagna til að setja viðmið við úrvinnslu á svörum 

fyrir einstaklinga á aldrinum 60 til 90 ára og eldri. Annars vegar er um að ræða 

sjálfsmatslista OASR (e. Older Adult Self-report) og hins vegar um mat annarra tengdra 

aðila eins og maka og barna, OABCL (e. Older Adult Behaviour Checklist). Þessir matslistar 

eru þróaðir af ASEBA í Bandaríkjunum (e. Achenbach System of Empirically Based 

Assessment) og eru þýddir og útgefnir á Íslandi árið 2005 (Halldór Sigurður Guðmundsson, 

2006). 

3.3 ASEBA matslistakerfi 

ASEBA matslistakerfi eru stöðluð matstæki sem samanstanda af mörgum ólíkum 

spurningalistum sem eru notaðir til að meta félagslega stöðu, líðan og hegðun 

einstaklinga við mismunandi aðstæður og eru ætlaðir fyrir alla aldurshópa (Achenbach, 

Newhouse og Rescorla, 2004). Frumkvöðull og hönnuður ASEBA matslistakerfisins er 

Thomas M. Achenbach. Hann hannaði listana upphaflega með það í huga að setja 

alþjóðlegan staðal fyrir upplýsingaöflun frá ólíkum aðilum við mat á börnum og 

fullorðnum. Það að matstækið sé staðlað merkir að matslistar, fyrirlögn og úrvinnsla eiga 

að vera samanburðarhæf óháð því hver leggur það fyrir. Matstækið er í upphafi byggt á 

miklu magni reynslubundinna gagna og gagnreyndra aðferða og tölfræðilegri greiningu á 

þeim gögnum við smíði og þróun þess. Listarnir eru notaðir í ýmsum tilgangi, meðal 

annars í skólum, geðheilbrigðisþjónustu, heilbrigðisþjónustu og meðferðarvinnu svo 

eitthvað sé nefnt (ASEBA á Íslandi sf., e.d.). ASEBA listarnir voru fyrst þýddir á íslensku 

fyrir börn á skólaaldri og svo fyrir börn á leikskólaaldri. Árið 2004 voru matslistarnir þýddir 

fyrir einstaklinga á aldrinum 18 til 59 ára og ári seinna fyrir einstaklinga á aldrinum 60 til 

90 ára. ASEBA matstækin hafa verið ítrekað rannsökuð og fjöldi fræðigreina verið ritaðar 

um notkun, áreiðanleika og réttmæti þeirra (Halldór Sigurður Guðmundsson, 2006). 

Fyrir aldurshópinn 60 til 90 ára og eldri eru tveir matslistar. Annar er OASR sjálfsmatslisti 

og hinn er OABCL matslisti sem aðstandendur svara (Achenbach o.fl., 2004; 
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Halldór Sigurður Guðmundsson, 2006; Halldór Sig. Guðmundsson og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2009). Notagildi matslistanna er margþætt. Hægt er að leggja þá fyrir til 

að meta þörf fyrir aðstoð eða þjónustu, fyrst með upphafsmati og svo með reglulegu 

millibili til að fylgjast með framvindu. Listana er einnig hægt að nota til samanburðar og 

sem upplýsingaöflun við greiningarvinnu, og svo henta þeir gjarnan til undirbúnings fyrir 

viðtal (Halldór S. Guðmundsson, 2006). Bæði OASR og OABCL matslistarnir samanstanda 

af fjórum blaðsíðum og er gert ráð fyrir að fyrirlögn taki um 15-20 mínútur. Spurningar 

matslistanna varða meðal annars starf, menntun, samskipti við vini, vinatengsl, 

hjúskaparstöðu og samskipti við maka. Svörin við þessum spurningum veita mikilvægar 

upplýsingar um aðstæður einstaklingsins. Á eftir spurningunum taka við fullyrðingar þar 

sem þrír svarmöguleikar eru í boði á skalanum 0 = ekki rétt (svo þú vitir til), 1 = að 

einhverju leyti eða stundum rétt og 2 = á mjög vel við eða oft rétt. Í lokin er spurt er út í 

veikindi, fötlun eða skerta færni, helstu áhyggjuefni og hverja einstaklingurinn telur helstu 

styrkleika sína vera, er þetta gert með opnum spurningum. Við úrvinnslu gagna sem fást 

með matslistunum raðast fullyrðingarnar niður á átta heilkennaflokka ASEBA; 

I. Kvíði-depurð- þunglyndi (e. anxious/depressed) 

II. Áhyggjur (e. worries) 

III. Líkamlegir þættir, líkamleg vanlíðan, kvartanir (e. somatic complaints) 

IV. Rýrð/skemmd – Virkni/starfandi/hagnýtur (e. functional impairment) 

V. Minni/vitsmunir – Hugarstarf/hugsun (e. memory/cognition problem)  

VI. Hugsanavandi (e. thought problems) 

VII. Bráðlyndur, fyrtinn, viðkvæmur – óbældur/óþvingaður/hömlulaus hegðun (e. 

irritable/disinhibited)  

VIII.  Persónulegur styrkur/kraftur/afl (e. personal strengths) 

(Achenbach o.fl., 2004; Halldór Sig. Guðmundsson og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009). 

Sjá má sjálfsmatslistann í heild sinni í viðauka 1. 

3.3.1 Áreiðanleiki og réttmæti OASR 

Áreiðanleiki vísar til nákvæmni og þess hvort mælingar séu endurtekið að mæla það sama 

(Yegidis, Weinbach og Myers, 2018). Áreiðanleiki OASR matslistanna hefur mælst alla 

jafna nokkuð hár (Achenbach o.fl., 2004; Halldór Sig. Guðmundsson og Sigurveig H. 
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Sigurðardóttir, 2009). Réttmæti vísar til þess hvort og að hve miklu leyti matslistarnir 

mæla það sem þeim er ætlað að mæla (Yegidis o.fl., 2018; Halldór Sig. Guðmundsson og 

Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009). Viðeigandi athuganir hafa staðfest réttmæti listanna 

(Achenbach o.fl., 2004). Að minnsta kosti tvær fræðigreinar eru í birtingarferli sem varða 

staðfestandi þáttagreiningu á matslistunum þar sem íslensku gögnin eru hluti af 

greiningunni. 

3.4 Rannsóknarspurningar og mikilvægi rannsóknar 

Eldri borgarar eru stækkandi hópur víðsvegar um heiminn, meðal annars á Íslandi. Á mynd 

1 má sjá þróun hlutfalls aldraðra meðal valinna OECD þjóða. Á myndinni sést að hlutfall 

aldraðra af heildarfjölda Íslendinga hefur farið hækkandi. Árið 1990 var hlutfallið 10,6% 

en árið 2014 var það 13,4%. Eins og má sjá á myndinni er þróunin á Íslandi í samræmi við 

meðalþróun í Evrópu og á hinum Norðurlöndunum, þó svo þróunin hérlendis sé seinna á 

ferðinni (OECD, e.d.). 

Mynd 1. Þróun hlutfalls aldraðra meðal valinna OECD þjóða (OECD, e.d.) 
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Mikilvægt er að skoða einmanaleika og tengsl hans við neyslu alkahóls og félagslegra- og 

geðrænna þátta meðal aldraðra svo hægt sé að bæta stuðning og þjónustu með það að 

markmiði að auka lífsgæði þeirra. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á líðan eldra 

fólks á Íslandi og kanna hvort einmanaleiki meðal hópsins sé útbreiddur. Einnig er 

markmið rannsóknarinnar að skoða tengsl einmanaleika við neyslu alkahóls. Vegna gruns 

um að fleiri þættir geti haft áhrif á einmanaleika, sem byggður er á vísbendingum úr fyrri 

rannsóknum, verður kannað hvort kyn, aldur, hjúskaparstaða, félagsleg staða og 

þunglyndi/depurð hafi áhrif á einmanaleika aldraðra. Til að aldraðir einstaklingar haldi 

heilsu lengur og hafi minni þörf á stuðningi er mikilvægt að hlúa að velferð þeirra með því 

meðal annars að viðhalda sjálfstæði og lífsgæðum þeirra. Þar sem þjóðin eldist hratt þarf 

að huga að því að grípa til viðeigandi ráðstafana þegar um einmanaleika, vanlíðan og 

neyslu alkahóls og annarra vímuefna meðal hópsins er að ræða. 

3.5 Siðferði rannsóknar 

Við rannsókn þessa þurfti að sækja um viðbótarleyfi til Vísindasiðanefndar. 

Vísindasiðanefnd samþykkti breytingu á rannsókn Halldórs Sigurðar Guðmundssonar 

þann 29. október 2019, sem felur í sér þessa rannsókn. Leyfið er númer 12-046-V3. Gögn 

og niðurstöður rannsóknarinnar eru ekki persónugreinanleg þar sem matslistarnir eru 

aðeins merktir með númerum. Rannsóknin er unnin í samræmi við lög um persónuvernd 

og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018, siðareglur Háskóla Íslands og siðareglur 

félagsráðgjafa (Embætti landlæknis, e.d.; Háskóli Íslands, 2003). 

Tryggja þarf velferð, öryggi og rétt þátttakenda við gerð rannsókna. Hafa verður þetta í 

huga ásamt því að upplýsa þátttakendur um hugsanlega áhættu sem falist geti í 

rannsóknum og þannig skapað áhættu fyrir þátttakendur. Spurningar um viðkvæmt 

málefni geta meðal annars komið róti á tilfinningar þeirra (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Rannsóknir þurfa að standast ákveðnar siðferðilegar kröfur. Við gerð ritgerðarinnar 

verður því stuðst við Vísindasiðareglur Háskóla Íslands ásamt því að taka mið af 

höfuðreglunum fjórum. Fyrsta höfuðreglan er sjálfræðisreglan en hún fjallar um að 

virðing skuli borin fyrir þátttakendum og því sjálfræði sem mannskepnan hefur. Við 

vinnslu rannsókna tengist þetta upplýstu og óþvinguðu samþykki þátttakenda (Háskóli 

Íslands, e.d.; Sigurður Kristinsson, 2013). Í kynningarbréfinu sem sent var til þátttakenda 

rannsóknarinnar var gert grein fyrir eðli rannsóknarinnar og tilgangi hennar. Þeim var 
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einnig gert ljóst að þeir hefðu frjálst val um þátttöku og að þeir gætu hafnað eða hætt 

þátttöku hvenær sem er. Í bréfinu var tekið fram hvernig unnið yrði með gagnasöfnun og 

að allar upplýsingar yrðu ópersónugreinanlegar. 

Önnur reglan er skaðleysisreglan og snýst hún um að rannsóknir á heilbrigðissviði eigi 

að vera þess eðlis að þær valdi ekki skaða. Ávinningur þátttakenda á að vera meiri en 

áhættan sem felst í því að taka þátt (Sigurður Kristinsson, 2013). Í kynningarbréfinu var 

tekið fram að hvorki áhætta né ávinningur yrði af þátttöku í rannsókninni. Þó var tekið 

fram að þátttaka væri mikils virði fyrir rannsóknina. Velgjörðarreglan er sú þriðja, en í 

henni segir að rannsóknir eigi að vera heiminum til hagsbóta. Að lokum er það 

réttlætisreglan en hún er í raun tvíþætt. Þessari reglu er beitt bæði við val á þátttakendum 

og þegar kemur að því að spyrja hvað það er sem þeir fá í staðinn fyrir þátttöku sína 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Samfélagslegur ávinningur og notagildi voru tilgreind í 

kynningarbréfi auk hvatningar til þátttöku en það má ætla að niðurstöður séu til hagsbóta 

fyrir íslenskt samfélag. 

3.6 Framlag og takmarkanir rannsóknar 

Í megindlegri aðferðafræði er oft notast við ályktunartölfræði þar sem notaðar eru 

niðurstöður úr úrtaki til að spá fyrir um raunverulegt gildi í þýðinu. Notuð eru svokölluð 

tilgátupróf til að spá fyrir um þýðið. Tilgátupróf eða marktektarpróf hafa þann tilgang að 

tilgreina hvort niðurstaðan sem fékkst í úrtakinu endurspegli þýðið (Healey, 2009). 

Vísindalegt gildi þessarar rannsóknar er fyrst og fremst að varpa ljósi á stöðu og líðan 

einstaklinga á aldrinum 60-90 ára og eldri á Íslandi. Um tilviljunarúrtak var að ræða og 

endurspegla svörin þýðið. Alhæfingargildi er til staðar en í einstökum prófum kann að 

vanta alhæfingargildið vegna fjölda einstaklinga í hverjum hópi. 

3.7 Úrvinnsla og gagnagreining 

Notast var við 21. útgáfu af forritinu SPSS við tölfræðilega úrvinnslu. Dreifing breyta 

verður skoðuð með lýsandi tölfræði og tíðnitöflum og settar verða fram krosstöflur og 

fylgnitöflur fyrir tengsl allra breyta. Fylgni milli breyta var reiknuð með Pearson‘s r og kí-

kvaðrat marktektarprófi (e. chi-square test). Kí-kvaðrat próf eru notuð þegar kanna á 

hvort tölfræðilega marktækur munur er á hlutföllum hópa í krosstöflu. 
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Hægt er kanna samband tveggja nafnbreyta, einnar nafnbreytu og einnar raðbreytu og tveggja 

raðbreyta (Field, 2009). Þegar um jafnbila- og hlutfallsbreytur er að ræða er bæði hægt að 

finna röð og magn milli svarmöguleika. Fylgnistuðullinn Pearson‘s r mælir línulegt samband á 

milli tveggja breyta á jafnbila- eða hlutfallskvarða (Amalía Björnsdóttir, 2003; Neuman, 2005). 

 Að lokum var framkvæmd fjölbreytuaðhvarfsgreining (e. multiple linear regression) til að 

leggja mat á það hvort fylgibreytan einmanaleiki sé háð frumbreytunum. Jafnframt er spáð 

fyrir um einmanaleika meðal aldraðra út frá frumbreytunum.  

3.7.1 Mælingar 

Hér verður farið ítarlega yfir þær breytur sem unnið er með í rannsókninni. Þær breytur sem 

notaðar verða eru einmanaleiki, kyn, aldur, hjúskaparstaða, félagsleg staða, þunglyndi/kvíði 

og neysla áfengis og annarra vímuefna.  

Einmanaleiki þátttakenda var mældur með fullyrðingu þar sem svarendur voru beðnir um að 

gera grein fyrir því hvort eftirfarandi aðstæður ættu við hjá þeim. Um er að ræða aðstæðurnar 

„mér finnst ég einmana“. Valmöguleikarnir voru þrír, 0, 1 eða 2. Ef svarandi merkti við 0 þýddi 

það „ekki rétt“, ef merkt var við 1 þýddi það að svarandi hafi fundið fyrir einmanaleika „að 

einhverju leyti eða stundum rétt“ og ef merkt var við 2 þýddi það „á mjög vel við eða er oft 

rétt“. Því fleiri stig sem viðkomandi fékk, því meiri einmanaleika upplifði hann. Í rannsókninni 

er einmanaleiki alltaf fylgibreyta nema annað sé tekið fram.  

Í rannsókninni verður kannað hvort kyn, sem er frumbreyta í rannsókninni, hafi áhrif á 

einmanaleika aldraðra einstaklinga. Þegar unnið er með breytuna kyn í 

fjölbreytuaðhvarfsgreiningu er nauðsynlegt að notast við staðgengilskóðun (e. dummy 

coding). Staðgengilskóðun er notuð þegar frumbreyta er nafnbreyta og tekur tvö eða fleiri 

gildi. Einn hópur er hafður sem samanburðarhópur og fær gildið 1 og hinir hóparnir gildið 0 

(Healey, 2009). Í þessari rannsókn eru karlar samanburðarhópur og fá gildið 1 á meðan karlar 

fá gildið 0. Einnig verður aldur þátttakenda skoðaður og tengsl hans við einmanaleika 

kannaður. Þátttakendum var skipt í tvo aldurshópa, annars vegar 60-74 ára og hins vegar 75 

ára og eldri. Var það gert til að einfalda aflestur niðurstaða ásamt því að skoða hvort munur 

sé á þessum tveimur hópum þegar kemur að einmanaleika.
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Þegar spurt var um hjúskaparstöðu þátttakenda, sem er frumbreyta í rannsókninni, voru sex 

svarmöguleikar gefnir upp, 1) Aldrei gifst, 2) Gift/kvæntur, býr með maka, 3) Gift/kvæntur, býr 

ekki með maka, 4) Ekkill/ekkja, 5) Fráskilin/n og 6) Annað. Flokkar 3, 5 og 6 voru sameinaðir í 

eina breytu til að standast forsendur kí-kvaðratsprófs og fékk hún nafnið „fráskilin/n, býr ekki 

með maka eða annað“. Ástæða þess að þessir flokkar voru sameinaður er sú að þeir eiga það 

sameiginlegt að svarendur búa ekki með maka. Þó má velta fyrir sér hvað „annað“ merkir. Með 

það að leiðarljósi þarf að taka niðurstöðunum með fyrirvara. Áður en 

fjölbreytuaðhvarfsgreiningin var framkvæmd þurfti að notast við staðgengilskóðun þar sem 

hjúskaparstaða er nafnbreyta. Þeir sem aldrei höfðu gifst voru notaðir sem samanburðarhópur 

og fengu því gildið 0 á öllum öðrum flokkum/breytum. Breytan gift/kvæntur, býr með maka 

tók gildið 1 ef svarandi var giftur/kvæntur og bjó með maka, en hinar tóku gildið 0. Breytan 

ekkill/ekkja tók gildið 1 ef svarandi var ekkill/ekkja, en hinar tóku gildið 0. Breytan fráskilin/n, 

býr ekki með maka og annað tók gildið 1 ef svarandi var fráskilin/n, bjó ekki með maka eða ef 

eitthvað annað átti við, en hinar tóku gildið 0. 

Breytan félagsleg staða, sem er frumbreyta í rannsókninni, var samsett úr fjórum spurningum 

úr sjálfsmatslistanum: 

1.  Hversu marga nána vini átt þú? (Teldu ekki með ættingja). Svarmöguleikarnir voru 

fjórir: Enga (0), Einn (1), Tvo eða þrjá (2) og Fjóra eða fleiri (3).  

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

tölvupóst). Svarmöguleikarnir voru fjórir: Sjaldnar en einu sinni (0), 1-2 sinnum (1), 

3-4 sinnum, (2) og 5 sinnum eða oftar (3).  

3. Hversu vel lyndir þér við nána vini? Svarmöguleikarnir voru fjórir: Illa (0), í meðallagi 

(1), yfir meðallagi (2) og vel yfir meðallagi (3).  

4. Hversu oft í mánuði heimsækja vinir eða ættingjar þig? Svarmöguleikarnir voru 

fjórir: Sjaldnar en einu sinni (0), 1-2 sinnum (1), 3-4 sinnum (2) og fimm sinnum eða 

oftar (3) 

Því fleiri stig sem viðkomandi fékk því betri var félagsleg staða hans. Svörin voru lögð saman 

og gat því hver einstaklingur fengið minnst 0 stig og mest 12. Í niðurstöðukaflanum þar sem 

lýsandi niðurstöður og tíðnitafla er sett fram, verður þátttakendum skipt í flokka sem 
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endurspegla stigin sem þeir fengu. Fyrsti flokkurinn eru þeir sem fengu 0-3 stig, annar 

flokkurinn eru þeir sem fengu 4-6 stig, þriðji eru þeir sem fengu 7-9 stig og fjórði og síðasti 

flokkurinn eru þeir sem fengu 10 til tólf stig. Flokkarnir fengu lýsandi heiti sem lýsa félagslegri 

stöðu þátttakenda, 1) Slök, 2) Undir meðallagi, 3) Í meðallagi og 4) Góð. 

Þunglyndis- og kvíðakvarði, sem er frumbreyta í rannsókninni, var samsettur úr 20 atriðum 

af lista sem lýsa fólki. Í einu tilfelli er þunglyndi/kvíði fylgibreyta og er það tekið sérstaklega 

fram í niðurstöðukaflanum. Búið er að þáttagreina atriðin og má finna frekari upplýsingar um 

matslistana í handbókinni Manual for the ASEBA Older Adult Forms & Profiles (Achenbach o.fl., 

2004). Valmöguleikarnir voru þrír, frá 0 og upp í 2. Ef merkt var við 0 þýddi það að atriðið ætti 

ekki við, ef merkt var við 1 átti atriðið að einhverju leyti við og ef merkt var við 2 átti atriðið 

oft við. Atriðin voru eftirfarandi: 

1. Ég get ekki hætt að hugsa ákveðnar hugsanir/þráhyggju 

2. Ég á erfitt með að sitja kyrr 

3. Mér finnst ég einmana 

4. Ég græt mikið 

5. Ég hef of miklar áhyggjur af að eldast 

6. Ég hef áhyggjur af framtíð minni 

7. Ég hef of mikla sektarkennd 

8. Ég hræðist vissar aðstæður eða staði 

9. Ég óttast að hugsa eða gera eitthvað slæmt 

10. Mér finnst ég minna virði en aðrir 

11. Ég er eirðarlaus eða sífellt á iði 

12. Ég er taugaóstyrk(ur) eða spennt(ur) 

13. Mig vantar sjálfstraust 

14. Ég er áhyggjufull(ur) eða óttaslegin(n) 

15. Sektarkennd mín angrar mig 

16. Ég er feimin(n) eða fer auðveldlega hjá mér 

17. Ég hugsa of mikið um liðna tíð
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18. Ég er óhamingjusöm(samur), leið(ur) eða þunglynd(ur) 

19. Ég er oft áhyggjufull(ur) 

20. Ég hugsa of mikið um dauðann 

Minnst var hægt að fá 0 stig og mest 40. Því fleiri stig sem viðkomandi fékk því fleiri einkenni 

þunglyndis og kvíða upplifði hann. Til að standast forsendur kí-kvaðratsprófs og einfalda 

aflestur niðurstaða var ákveðið að skipta þátttakendum í tvo hópa, þeir sem fengu 0-10 stig 

og þeir sem fengu 11 stig eða fleiri. 

Breytan neysla áfengis og annarra vímuefna, sem var frumbreyta í rannsókninni, var fengin 

með því að leggja saman þrjár spurningar í eina breytu. Spurningarnar voru eftirfarandi: 

1. Á síðustu tveimur mánuðum, hve oft í dögum talið fékkstu þér meira en fimm áfenga 

drykki yfir daginn? 

2. Á síðustu tveimur mánuðum, hve marga daga varst þú ölvuð/ölvaður? 

3. Á síðustu tveimur mánuðum, hve marga daga notaðir þú lyf án samráðs við lækni 

(teljið með maríjúana, kókaín og hvers konar eiturlyf, önnur en áfengi og tóbak)? 

Svör þátttakenda eða dagarnir sem þeir höfðu neytt áfengis, verið ölvaðir og neytt annarra 

vímuefna voru lagðir saman. Til að einfalda aflestur niðurstaða var ákveðið að skipta 

þátttakendum í tvo hópa, þá sem aldrei höfðu neytt áfengis og annarra vímuefna síðastliðna 

tvo mánuði og þeir sem höfðu neytt áfengis og annarra vímuefna síðastliðna tvo mánuði.
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4 Niðurstöður 

Til að svara rannsóknarspurningunum verður byrjað á því að greina frá niðurstöðum. Skoðuð 

verða svör þátttakenda við spurningum um einmanaleika, kyn, aldur og hjúskaparstöðu. Auk 

þess verður dreifing félagslegrar stöðu, þunglyndis og kvíða og neyslu áfengis og annarra 

vímuefna meðal þátttakenda skoðuð. Þar á eftir verður greint frá niðurstöðum fylgniprófa 

Pearson‘s r ásamt niðurstöðum kí-kvaðrat marktektarprófa. Að lokum verður greint frá 

niðurstöðum fjölbreytuaðhvarfsgreiningar. 

4.1 Lýsandi tölfræði og tíðnitöflur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 356 einstaklingar, 60 ára og eldri, sem höfðu svarað 

sjálfsmatsspurningalistanum (OASR). Í töflu 1 má sjá fjölda kvenna og karla sem tóku þátt í 

rannsókninni. Kyn er frumbreyta í rannsókninni. 

Tafla 1. Tíðnitafla fyrir kyn 

Kyn Fjöldi Prósenta 

Karlar 162 45,5 

Konur 194 54,5 

Samtals 356 100,0 

 

Hér má sjá að af þeim sem tóku þátt í rannsókninni voru 162 karlar eða 45,5% og 194 konur 

eða 54,5%. 

Í töflu 2 má sjá aldursdreifingu þátttakenda með því að skoða meðaltal, staðalfrávik og hæsta 

og lægsta gildi.  

Tafla 2. Lýsandi tölfræði fyrir aldur 

 Fjöldi Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik 

Aldur (ár) 356 60 96 71,25 8,03 

 

Hér má sjá að yngstu þátttakandendur voru 60 ára og elstu 96 ára. Meðaltal mældist 71,25 ár 

og staðalfrávik 8,03 ár.  
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Í töflu 3 má sjá dreifingu aldurshópanna tveggja, 60-74 ára og 75 ára og eldri. 

Tafla 3. Tíðnitafla fyrir aldurshópana 60-74 ára og 75 ára og eldri 

Aldurshópar Fjöldi Prósenta 

60-74 ára 266 74,7 

75 ára og eldri 90 25,3 

Samtals 356 100,0 

 

Hér má sjá að yngri aldurshópurinn samanstendur af 266 einstaklingum eða 74,7% á meðan 

eldri hópurinn samanstendur af 90 einstaklingum eða 25,3%.  

Í töflu 4 má sjá tíðnitöflu fyrir svör þátttakenda þegar spurt var hvort þeir höfðu upplifað 

einmanaleika á síðastliðnum tveimur mánuðum. 

Tafla 4. Tíðnitafla fyrir upplifun þátttakenda á einmanaleika síðastliðna tvo mánuði 

Upplifun einmanaleika Fjöldi Prósenta 

Ekki rétt 266 76,0 

Að einhverju leyti eða stundum rétt 65 18,6 

Á mjög vel við eða er oft rétt 19 5,4 

Samtals 350 100,0 

Hér má sjá að meirihluti þátttakenda eða 266 einstaklingar, höfðu ekki upplifað einmanaleika 

á síðastliðnum tveimur mánuðum. Þeir sem höfðu upplifað einmanaleika að einhverju leyti á 

síðastliðnum tveimur mánuðum voru 90 talsins eða 18,6% og þeir sem höfðu upplifað 

einmanaleika oft voru 19 talsins eða 5,4%.  
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Í töflu 5 má sjá dreifingu fyrir hjúskaparstöðu þátttakenda. 

Tafla 5. Tíðnitafla fyrir hjúskaparstöðu þátttakenda 

Hjúskaparstaða Fjöldi Prósenta 

Aldrei gifst 13 3,7 

Gift/kvæntur, býr með maka 185 53,2 

Ekkill/ekkja 93 26,7 

Fráskilin/n, býr ekki með 

maka eða annað 

57 16,4 

Samtals 

 

348 100,0 

Þeir sem aldrei höfðu gifst voru hlutfallslega fámennasti hópurinn, 13 einstaklingar eða 3,7%. 

Þeir einstaklingar sem voru giftir/kvæntir og bjuggu  með maka voru hlutfallslega fjölmennasti 

hópurinn, 185 einstaklingar eða 53,2%. Einstaklingar sem voru ekklar og ekkjur voru 93 talsins 

eða 26,7% og þeir sem voru fráskildir, bjuggu ekki með maka eða annað voru 57 talsins eða 

16,4%.  

Í töflu 6 má sjá lýsandi tölfræði fyrir félagslega stöðu þátttakenda. 

Tafla 6. Lýsandi tölfræði fyrir félagslega stöðu þátttakenda 

 Fjöldi Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik 

Félagsleg staða (stig) 349 0 12 8,42 2,80 

Hér má sjá að þátttakendur fengu minnst 0 stig og mest 12. Meðaltal mældist 8,42 stig og 

staðalfrávik 2,80 stig.  

Í töflu 7 má sjá dreifingu félagslegrar stöðu meðal þátttakenda. 

Tafla 7. Tíðnitafla fyrir félagslega stöðu þátttakenda 

Félagsleg staða Fjöldi Prósenta 

Slök 25 7,2 

Undir meðallagi 49 14,0 

Í meðallagi 134 38,4 

Góð 141 40,4 

Samtals 349 100,0 
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Í töflu 7 má sjá að þeir sem mældust með slaka félagslega stöðu voru hlutfallslega fámennasti 

hópurinn, 25 einstaklingar eða 7,2%. Hlutfallslega fjölmennasti hópurinn voru þeir sem 

mældust með góða félagslega stöðu, 141 einstaklingur eða 40,4%. Þeir sem mældust með 

félagslega stöðu undir meðallagi voru 49 talsins eða 14,0% og þeir sem mældust með 

félagslega stöðu í meðallagi voru 134 talsins eða 38,4%. 

Í töflu 8 má sjá lýsandi tölfræði fyrir stig þátttakenda á þunglyndis- og kvíðakvarða.  

Tafla 8. Lýsandi tölfræði fyrir stig þátttakenda á þunglyndis- og kvíðakvarða 

 Fjöldi Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik 

Stig á þunglyndis- 

og kvíðakvarða 

354 0 35 5,25 5,59 

Hér í töflu 8 má sjá að þátttakendur fengu minnst 0 stig og mest 35 á þunglyndis- og 

kvíðakvarða. Meðaltal mældist 5,25 stig og staðalfrávik 5,59 stig.  

Í töflu 9 má sjá dreifingu þeirra sem mældust með 0-10 stig og þeirra sem fengu 11 eða fleiri 

stig.  

Tafla 9. Tíðnitafla fyrir þátttakendur sem fengu 0-10 stig og 11 eða fleiri stig á þunglyndis- og 
kvíðakvarða 

Stig á þunglyndis- og 

kvíðakvarða 

Fjöldi Prósenta 

0-10 stig 298 84,2 

11 stig eða fleiri 56 15,8 

Samtals 354 100,0 

Hér má sjá að þeir sem fengu 0-10 stig á þunglyndis- og kvíðakvarða voru hlutfallslega 

fjölmennari en þeir sem fengu 11 stig eða fleiri. Í fyrri hópnum voru 298 einstaklingar eða 

84,2% og í seinni voru 56 einstaklingar eða 15,8%.
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Í töflu 10 má sjá lýsandi tölfræði fyrir þá daga sem þátttakendur höfðu drukkið fimm áfenga 

drykki yfir daginn, verið ölvaðir og neytt annarra vímuefna síðastliðna tvo mánuði.  

Tafla 10. Lýsandi tölfræði fyrir fjölda daga sem þátttakendur höfðu drukkið fimm áfenga drykki yfir 
daginn, verið ölvaðir og neytt annarra vímuefna síðastliðna tvo mánuði 

 Fjöldi Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik 

Fjöldi daga 346 0 60 2,20 6,8 

 

Hér má sjá að fjöldi svarenda voru 346. Þeir sem svöruðu höfðu drukkið minnst fimm áfenga 

drykki yfir daginn, verið ölvaðir og neytt annarra vímuefna, í minnst  0 daga og mest 90 daga. 

Meðaltal mældist 2,20 dagar og staðalfrávik 6,8 dagar. 

Í töflu 11 má sjá dreifingu þeirra sem aldrei höfðu drukkið minnst fimm áfenga drykki yfir 

daginn, verið ölvaðir og neytt annarra vímuefna og þeirra sem höfðu minnst drukkið fimm 

áfenga drykki yfir daginn, verið ölvaðir og neytt annarra vímuefna síðastliðna tvo mánuði. 

Tafla 11. Tíðnitafla fyrir þátttakendur sem annars vegar höfðu aldrei drukkið fimm áfenga drykki yfir 
daginn, verið ölvaðir og neytt annarra vímuefna og hins vegar þá sem höfðu drukkið áfengi, verið 
ölvaðir og neytt annarra vímuefna síðastliðna tvo mánuði 

Neysla áfengis og annarra vímuefna Fjöldi Prósenta 

Engin neysla síðastliðna tvo mánuði 246 71,1 

Neysla síðastliðna tvo mánuði 100 28,9 

Samtals 346 100,0 

 

Í töflu 11 má sjá að þeir sem aldrei höfðu neytt minnst fimm áfengra drykkja yfir daginn, verið 

ölvaðir og neytt annarra vímuefna voru hlutfallslega fleiri, 246 einstaklingar eða 71,1%. 

Einstaklingar í hinum hópnum voru 100 talsins eða 29,9%.
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4.2 Tengsl milli breyta 

Í töflu 12 má sjá tengsl milli kyns og þess hvort þátttakendur höfðu upplifað einmanaleika á 

síðastliðnum tveimur mánuðum. 

Tafla 12. Krosstafla fyrir tengsl á milli einmanaleika og kyns 

 Kyn 

Einmanaleiki Karlar Konur 

Ekki rétt 131 (82,4%) 135 (70,7%) 

Að einhverju leyti rétt 19 (11,9%) 46 (24,1%) 

Er oft rétt 9 (5,7%) 10 (5,4) 

Samtals 159(100%) 191 (100%) 

 

Hér má sjá að konur eru líklegri til að upplifa einmanaleika en karlar. Um 82,4% karla töldu sig 

aldrei hafa upplifað einmanaleika á síðastliðnum tveimur mánuðum á móti 70,7% kvenna. 

Konur eru líklegri til að upplifa einmanaleika að einhverju leyti eða um 24,1% á móti 11,9% 

karla. Hlutfall karla og kvenna er svipað þegar horft er til þeirra sem upplifðu einmanaleika oft 

á síðastliðnum tveimur mánuðum, eða 5,7% karla á móti 5,4% kvenna. Kí-kvaðrat próf sýndi 

að marktækur munur var á upplifun einmanaleika eftir kyni miðað við 95% öryggisbil og 

p<0,05, X2(2, N = 350) = 8,47, p = 0,014. 

Í töflu 13 má sjá tengsl milli aldurshópa og þess hvort þeir höfðu upplifað einmanaleika á 

síðastliðnum tveimur mánuðum. 

Tafla 13. Krosstafla fyrir tengsl á milli einmanaleika og aldurs 

 Aldur 

Einmanaleiki 60-74 ára 75 ára og eldri 

Ekki rétt 194 (73,5%) 72 (83,7%) 

Að einhverju leyti rétt 57 (21,6%) 8 (9,3%) 

Oft rétt 13 (4,9%) 6 (7,0%) 

Samtals 264 (100%) 86 (100%) 

Hér má sjá að yngri aldurshópurinn upplifir síður einmanaleika en sá eldri. Þeir sem voru í yngri 

hópnum upplifðu einmanaleika aldrei í 73,5% tilfella á móti 83,7% í eldri hópnum. Í 21,6% 

tilfella upplifði yngri hópurinn einmanaleika að einhverju leyti á móti 9,3% í eldri hópnum. Þeir 

sem voru í yngri hópnum upplifðu einmanaleika oft í 4,9% tilfella á móti 7,0% í þeim eldri.
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Kí-kvaðrat próf sýndi að marktækur munur var á upplifun einmanaleika eftir aldri miðað við 

95% öryggisbil og p<0,05, X2(2, N = 350) = 6,67, p = 0,035. 

Í töflu 14 má sjá tengsl milli hjúskaparstöðu þátttakenda og hvort þeir höfðu upplifað 

einmanaleika á síðastliðnum tveimur mánuðum. 

Tafla 14. Krosstafla fyrir tengsl á milli einmanaleika og hjúskaparstöðu 

 Hjúskaparstaða 

Einmanaleiki Aldrei gifst Gift/kvæntur, 

býr með maka 

Ekkill/ekkja Fráskilin/n, býr ekki með 

maka eða annað 

Ekki rétt 10 (76,9%) 153 (83,2%) 61 (67,0%) 37 (66,1%) 

Að einhverju 

leyti rétt 

3 (23,1%) 23 (12,5%) 22 (24,2%) 16 (28,6%) 

Oft rétt 0 (0,0%) 8 (4,3%) 8 (8,8%) 3 (5,4%) 

Samtals 13 (100%) 184 (100%) 91 (100%) 56 (100%) 

 

Niðurstöður í töflu 14 sýna að 76,9% þeirra sem aldrei höfðu gifst, upplifðu einmanaleika aldrei 

síðastliðna tvo mánuði. Af þeim sem upplifðu einmanaleika að einhverju leyti voru 23,1% sem 

aldrei höfðu gifst, 12,5% sem voru giftir/kvæntir og bjuggu með maka, 24,2% sem voru ekklar 

og ekkjur og 28,6% sem voru fráskildir, bjuggu ekki með maka eða annað. Einnig sýna 

niðurstöður að enginn þeirra sem aldrei höfðu gifst upplifðu einmanaleika oft, á móti 4,3% 

þeirra sem voru giftir, 8,8% þeirra sem voru ekklar og ekkjur og 5,4% þeirra sem voru fráskildir, 

bjuggu ekki með maka eða annað. Það má því segja að þeir hópar sem upplifðu einmanaleika 

oftast voru þeir sem voru fráskildir, bjuggu ekki með maka eða annað og ekklar og ekkjur. Kí-

kvaðrat próf sýndi að marktækur munur var á upplifun einmanaleika eftir hjúskaparstöðu 

miðað við 95% öryggisbil og p<0,05, X2(2, N = 344) = 14,21, p = 0,027.  
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Í töflu 15 má sjá fylgni á milli fylgibreytunnar einmanaleika og frumbreytanna félagsleg staða, 

þunglyndi/kvíði og neysla áfengis og annarra vímuefna. Fylgnin var reiknuð með fylgniprófinu 

Pearson‘s r. 

Tafla 15. Fylgni á milli einmanaleika og félagslegrar stöðu, þunglyndis/kvíða og neyslu áfengis og 
annarra vímuefna 

Frumbreytur Pearson‘s r 

Félagsleg staða -0,192** 

Þunglyndi/kvíði 0,567** 

Neysla áfengis og annarra vímuefna -0,032 

**p<0,01 – Marktækt við 99% öryggisbil 

Fylgni á milli einmanaleika og félagslegrar stöðu mældist r(344) = -0,193, p < 0,01. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna marktæka og veika neikvæða fylgni sem þýðir að þeir 

einstaklingar sem töldu sig hafa upplifað einmanaleika oft, eru líklegri til að vera með slaka 

félagslega stöðu. Fylgni á milli einmanaleika og þunglyndis/kvíða var r(348) = 0,57, p < 0,01. 

Hér er um að ræða marktæka og sterka jákvæða fylgni sem þýðir að þeir sem töldu sig hafa 

upplifað einmanaleika oft, eru líklegri til að vera með fleiri einkenni þunglyndis og kvíða. Fylgni 

á milli einmanaleika og neyslu áfengis og annarra vímuefna var r(341) = -0,03, p > 0,01. Hér er 

um ómarktæka og veika neikvæða fylgni að ræða. 

Næst verða tengsl á milli þunglyndis/kvíða og neyslu áfengis og annarra vímuefna skoðuð. Í 

töflu 16 má sjá fylgni á milli fylgibreytunnar neysla áfengis og annarra vímuefna og 

frumbreytunnar þunglyndi/kvíði. Fylgnin var reiknuð með fylgniprófinu Pearson‘s r. 

Tafla 16. Fylgni á milli neyslu áfengis og annarra vímuefna og þunglyndis/kvíða 

Frumbreyta Pearson‘s r 

Þunglyndi/kvíði 0,153** 

**p<0,01 – Marktækt við 99% öryggisbil 

Fylgni á milli neyslu áfengis og annarra vímuefna og þunglyndis/kvíða mældist  

r(344) = 0,15, p < 0,01. Niðurstöðurnar gefa til kynna marktæka og veika jákvæða fylgni sem 

þýðir að einstaklingar eru líklegri til að sýna fleiri einkenni þunglyndis og kvíða eftir því sem 

neysla áfengis og annarra vímuefna er meiri.  
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4.3 Fjölbreytuaðhvarfsgreining 

Í þessum kafla er farið yfir niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar sem framkvæmd var til 

að skoða forspá kyns, aldurs, hjúskaparstöðu, félagslegrar stöðu, þunglyndis/kvíða og neyslu 

áfengis og annarra vímuefna við einmanaleika. Í töflu 17 má sjá niðurstöður greiningarinnar. 

Tafla 17. Línuleg fjölbreytuaðhvarfsgreining fyrir áhrif frumbreyta á einmanaleika 

 Líkan 1 Líkan 2 

Frumbreytur Óstöðluð 

hallatala 

Stöðluð 

hallatala 

Óstöðluð 

hallatala 

Stöðluð 

hallatala 

Kyn1 

Kvenkyn 

    

0,097  0,063  

Aldur -0,007* -0,104 -0,009** -0,124 

Hjúskaparstaða2 

Gift/kvæntur, 

býr með maka 

    

0,021  -0,122  

Ekkill/ekkja 

Fráskilin/n, býr 

ekki með maka 

eða annað 

0,237  0,076  

0,181  -0,053  

Félagsleg staða ---  -0,032*** -0,159 

Þunglyndi/kvíði ---  0,056*** 0,558 

Neysla áfengis 

og annarra 

vímuefna 

---  -0,009* -0,122 

Fasti í jöfnu 0,668*  0,934***  

R í öðru veldi 0,045  0,395  

*p<0,10,** p < 0,05 ,***p<0,001 

1Karlar eru viðmiðunarhópur 

2Þeir sem aldrei hafa gifst eru viðmiðunarhópur 

 
Í líkani 1 má sjá að sameiginlega skýrðu bakgrunnsbreytur 4,5% af heildardreifingu 

einmanaleika. Í líkani 2 hefur mælingum á félagslegri stöðu, þunglyndi/kvíða og neyslu áfengis 

og annarra vímuefna verið bætt við. Þegar þessum mælingum hefur verið bætt við hækkar 
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skýrð dreifing líkansins upp í tæp 40%. Ef litið er til bakgrunnsbreytanna þá breytist forspá 

þeirra lítið á milli líkananna. Breyturnar kyn og hjúskaparstaða hafa ekki áhrif og tengsl aldurs 

og einmanaleika breytast lítið þótt stjórnað sé fyrir félagslegri stöðu, þunglyndi/kvíða og 

neyslu áfengis og annarra vímuefna.  

4.3.1 Aldur 

Niðurstöður sýndu marktækt neikvætt samband á milli aldurs og einmanaleika. Það má því 

segja að fyrir hvert aldursár minnkar einmanaleiki um 0,009 stig að jafnaði, β = 0,009, t(331) = 

-2,8, p < 0,05. Staðlaða hallatalan er -0,124 sem þýðir að þegar aldur eykst um eitt staðalfrávik 

þá minnkar einmanaleiki um 0,124 staðalfrávik að meðaltali þegar búið er að stjórna fyrir 

frumbreytunum. Með öðrum orðum má segja að því yngri sem einstaklingur er því meiri 

einmanaleika upplifir hann að jafnaði, að teknu tilliti til kyns, hjúskaparstöðu, félagslegrar 

stöðu, þunglyndis og kvíða og neyslu áfengis og annarra vímuefna.  

4.3.2 Félagsleg staða 

Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar sýndu marktækt neikvætt samband á milli 

félagslegrar stöðu og einmanaleika. Fyrir hvert stig sem einstaklingur fær í félagslegri stöðu 

minnkar einmanaleiki um 0,032 stig að jafnaði, β = 0,159, t(264) = -3,5, p < 0,001. Staðlaða 

hallatalan er -0,159 sem þýðir að þegar félagsleg staða eykst um eitt staðalfrávik þá minnkar 

einmanaleiki um 0,159 staðalfrávik að meðaltali þegar búið er að stjórna fyrir frumbreytunum. 

Það má því segja að því betri sem félagsleg staða einstaklings er, því minni einmanaleika 

upplifir hann að jafnaði, að teknu tilliti til kyns, aldurs, hjúskaparstöðu, þunglyndis og kvíða og 

neyslu áfengis og annarra vímuefna.  

4.3.3 Þunglyndi/kvíði 

Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar sýndu marktækt jákvætt samband á milli 

þunglyndis/kvíða og einmanaleika. Fyrir hvert stig sem einstaklingur fær á þunglyndis- og 

kvíðakvarða, eykst einmanaleiki um 0,056 stig að jafnaði. Staðlaða hallatalan er 0,558 sem 

þýðir að þegar þunglyndi/kvíði eykst um eitt staðalfrávik þá eykst einmanaleiki um 0,558 

staðalfrávik að meðaltali þegar búið er að stjórna fyrir frumbreytunum. Það má því segja að 

því fleiri einkenni sem einstaklingur sýnir af þunglyndi og kvíða, því meiri einmanaleika upplifir 

hann að jafnaði, að teknu tilliti til kyns, aldurs, hjúskaparstöðu, félagslegrar stöðu og neyslu 
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áfengis og annarra vímuefna. Samanburður á stöðluðum hallatölum sýnir skýrt fram á hvernig 

þunglyndi/kvíði hefur áberandi mest áhrif á einmanaleika af öllum rannsóknarbreytunum.  

4.3.4 Neysla áfengis og annarra vímuefna 

Niðurstöður sýndu marktækt neikvætt samband á milli neyslu áfengis og annarra vímuefna og 

einmanaleika. Fyrir hvern dag sem einstaklingur neytir áfengis og annarra vímuefna, minnkar 

einmanaleiki um 0,009 stig að jafnaði, β = 0,009, t(264) = -2,7, p < 0,10. Staðlaða hallatalan er 

-0,122 sem þýðir að þegar neysla áfengis og annarra vímuefna eykst um eitt staðalfrávik þá 

minnkar einmanaleiki um 0,122 staðalfrávik að meðaltali þegar búið er að stjórna fyrir 

frumbreytunum. Það má því segja að eftir því sem neysla einstaklings á áfengi og öðrum 

vímuefnum er meiri, því minni einmanaleika upplifir hann að jafnaði, að teknu tilliti til kyns, 

aldurs, hjúskaparstöðu, félagslegrar stöðu og þunglyndis og kvíða. Eins og kom fram fyrr í 

niðurstöðum er ekki marktækt samband á milli neyslu og einmanaleika tvíhliða en þegar 

stjórnað er fyrir þunglyndi/kvíða í aðhvarfsgreiningu mælist neysla hafa marktæk jákvæð 

tengsl við einmanaleika. Af þessu má ætla að ef stjórnað er fyrir þunglyndi þá dregur neysla 

áfengis og annarra vímuefna úr einmanaleika. Þessar niðurstöður benda til þess að samband 

neyslu áfengis og annarra vímuefna og einmanaleika eru félagslegs eðlis, það er þegar búið er 

að stjórna fyrir breytunni þunglyndi/kvíði. Það má því túlka niðurstöðurnar annars vegar 

þannig að þeir sem eiga góð félagsleg tengsl og sýna fá einkenni þunglyndis og kvíða geta 

drukkið áfengi og neytt annarra vímuefna og það hafi jákvæð áhrif á einmanaleika. Hins vegar 

getur neysla áfengis og annarra vímuefna haft neikvæð áhrif á einmanaleika þeirra sem 

samhliða sýna fleiri einkenni þunglyndis og kvíða og verri félagslega stöðu.
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5 Umræða og lokaorð 

Tilgangur og markmið rannsóknarinnar var að skoða tengsl einmanaleika meðal aldraðra á 

Íslandi við kyn, aldur, hjúskaparstöðu, félagslega stöðu, þunglyndi og kvíða og neyslu áfengis 

og annarra vímuefna. Leitast var eftir að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hver er tíðni einmanaleika meðal þátttakenda? 

• Er munur á milli kynja? 

• Er munur á milli aldurshópa? 

• Er munur eftir því hver hjúskaparstaða þeirra er? 

• Er munur eftir því hver félagsleg staða þeirra er? 

• Er munur eftir því hve mikið þunglyndi og kvíði mælist á meðal þeirra? 

• Er munur milli þeirra sem neyta áfengis og annarra vímuefna og þeirra sem ekki gera 

það? 

2. Eru tengsl á milli þunglyndis/kvíða og neyslu áfengis og annarra vímuefna? 

5.1 Tíðni einmanaleika 

Einmanaleiki getur annars vegar verið félagslegur einmanaleiki sem er skortur á félagslegri 

samveru og hins vegar tilfinningalegur einmanaleiki sem er skortur á nánum tengslum við til 

dæmis náinn vin eða maka (Cacioppo og Cacioppo, 2012). Helstu niðurstöður rannsóknar sem 

unnin var fyrir velferðarsvið Reykjavíkurborgar, velferðarráðuneytið og Landssamband eldri 

borgara sýndu að um 4% aldraðra upplifðu einmanaleika oft og 13% stundum (Stjórnarráðið, 

2017). Eins og sjá má í töflu 4 upplifðu 5,3% þátttakenda einmanaleika oft á meðan 18,6% 

upplifðu hann að einhverju leyti. Það má því segja að niðurstöður beggja rannsóknanna séu 

líkar er varðar tíðni einmanaleika meðal aldraðra. Talið er að einmanaleiki komi oft í kjölfar 

félagslegrar einangrunar og að hann sé vanmetin orsök minni lífsgæða aldraðra, sem hefur 

áhrif á lífsstílshegðun og líkamlega og andlega heilsu þeirra (Crewdson, 2016). Áhugavert er 
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að velta fyrir sér hvað það er sem veldur einmanaleika. Í næstu köflum verður farið ítarlega 

yfir niðurstöður rannsóknarinnar og tengsl einmanaleika við hverja og eina breytu rædd. 

5.2 Einmanaleiki og kyn 

Samkvæmt hlutverkakenningu getur verið munur á upplifun karla og kvenna af því að eldast. 

Talið er að aldraður einstaklingur geti upplifað að hann hafi ekki lengur stjórn á lífi sínu þegar 

hann tapar hlutverkum sínum. Áhugavert er að velta þeim vinkli fyrir sér þar sem rannsóknir 

hafa sýnt að konur upplifa oft að þær hafi meira sjálfstæði þar sem þær þurfi ekki að sinna 

uppeldi og heimilisstörfum á meðan karlar upplifa frelsi frá því að afla tekna til heimilis (Moen 

o.fl., 1992). Getur verið að upplifun kvenna af því að eldast sé almennt verri en karla þar sem 

þær hafa verið í ríkum mæli í uppeldishlutverki og sinnt fólkinu í kringum sig og finni ekki lengur 

fyrir tilgangi? Á meðan karlar hafa verið uppteknir af því að afla tekna til heimilisins og þar 

með ekki verið eins mikið inni á heimilinu? 

Í rannsókn Dahlberg og félaga (2014) kom í ljós að fleiri konur upplifðu einmanaleika en karlar 

en þrátt fyrir það hafði kyn ekki forspárgildi um einmanaleika þegar búið var að stjórna fyrir 

öðrum breytum. Í rannsókn Dong og Chen (2016) má sjá svipaðar niðurstöður en á heildina 

litið upplifðu konur frekar einmanaleika en karlar. Sömu niðurstöður má sjá í rannsókn 

Domènech-Abella og félaga (2017). Í töflu 12 þar sem fylgni á milli einmanaleika og kyns er 

skoðuð, má sjá að konur upplifðu einmanaleika í meira mæli en karlar þegar litið er til þeirra 

sem upplifðu aldrei einmanaleika og þeirra sem upplifðu hann að einhverju leyti. Niðurstöður 

fjölbreytuaðhvarfsgreiningar sýna að kyn hefur ekki forspárgildi um einmanaleika þegar búið 

er að stjórna fyrir öðrum breytum. Það er því samhljómur á milli rannsóknar Dahlberg og félaga 

(2014), rannsóknar Dong og Chen (2016) og þessarar rannsóknar. 

5.3 Einmanaleiki og aldur 

Í rannsókn Dahlberg og félaga (2014) kom í ljós að almennt séð jókst einmanaleiki með 

hækkandi aldri. Það er á skjön við niðurstöður þessarar rannsóknar og ef litið er á töflu 13 má 

sjá að þeir sem voru á aldrinum 75 ára og eldri upplifðu einmanaleika í færri tilvikum en þeir 

sem voru á aldrinum 60-74 ára. Þetta má sjá þegar horft er á hlutfall þeirra sem upplifðu aldrei 

einmanaleika og þeirra sem upplifðu einmanaleika að einhverju leyti. Í rannsókn Domènech-

Abella og félaga (2017) kom í ljós að einstaklingar á aldrinum 50-65 ára voru líklegri til að 

upplifa einmanaleika en aðrir. Það styður að einhverju leyti við niðurstöður þessarar 
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rannsóknar og gefur vísbendingu um að aldur skipti máli. Þrátt fyrir að niðurstöður séu á skjön 

við fyrri rannsóknir mældist marktæk neikvæð fylgni á milli einmanaleika og aldurs sem þýðir 

að með hækkandi aldri minnkar einmanaleiki. Einnig sýna niðurstöður 

fjölbreytuaðhvarfsgreiningar að aldur hefur marktækt og neikvætt forspárgildi fyrir 

einmanaleika þegar búið er að stjórna fyrir öðrum breytum. Að einhverju leyti má velta þessu 

fyrir sér út frá sjónarhorni hlutverkakenningarinnar. Með hækkandi aldri breytast hlutverkin 

en gæti verið að með tímanum verði auðveldara að sætta sig við breytingarnar á meðan á 

yngri árum öldrunar sé það erfiðara? Sem svar við þessu má velta fyrir sér hlédrægni- og 

athafnakenningunni. Hlédrægnikenningin gerir ráð fyrir að það sé hinum aldraða eðlislægt að 

draga sig í hlé frá hefðbundnum athöfnum og hlutverkum daglegs lífs (Jón Björnsson, 1996; 

Kart, 1997) en samkvæmt athafnakenningunni sé lykillinn að farsæld á efri árum að viðhalda 

hlutverkum, hefðbundnum eða nýjum hlutverkum, vera virkir og taka þátt í amstri lífsins 

(Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2007). Velta má fyrir sér hvort að líf aldraðra 

sé svona svart og hvítt. Samkvæmt samfellukenningunni eru aldraðir einstaklingar eins ólíkir 

og þeir eru margir og mikilvægt er að þeir fái að halda persónuleika sínum og lífsstíl ævina á 

enda (Kart og Kinney, 2001). Mikilvægt er að nálgast aldraða með heildarsýn að leiðarljósi og 

taka inn í jöfnuna alla þá þætti sem geta haft áhrif á líf þeirra eins og fram kemur í stefnumiðum 

og lögum á Íslandi sem tengjast málaflokki aldraðra. 

5.4 Einmanaleiki og tengsl við hjúskaparstöðu, félagslega stöðu og þunglyndi/kvíða 

Niðurstöður fyrri rannsókna hafa sýnt fram á sterk tengsl milli hjúskaparstöðu, félagslegra 

tengsla og þunglyndis. Rannsókn Domènech-Abella og félaga (2017) sýndi að einmanaleiki var 

algengari hjá einhleypum, fráskildum og ekklum og ekkjum. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

benda til þess, eins og sjá má í töflu 14, að þeir sem aldrei hafa gifst finni sjaldnar fyrir 

einmanaleika en aðrir. Sá hópur sem oftast fann fyrir einmanaleika voru ekklar og ekkjur og 

þeir sem fundu oftast fyrir einmanaleika að einhverju leyti voru fráskildir, þeir sem bjuggu ekki 

með maka eða annað. Í rannsókn Drennan og félaga (2008) reyndist forspárgildi einmanaleika 

í nánum samböndum vera hjúskaparstaða og þá sérstaklega að vera ekkja og ekkill, að hafa 

aldrei gifst eða vera fráskilinn. Það er á skjön við þessa rannsókn að því leytinu til að þeir sem 

aldrei höfðu gifst voru meðal þeirra einstaklinga sem upplifðu einmanaleika sjaldnast. Velta 

má fyrir sér ástæðu þess að þeir sem aldrei höfðu gifst hafi upplifað einmanaleika sjaldnar en 

aðrir. Gæti ástæða þess verið að þeir þekki ekki og hafi ekki upplifað þá sorg sem fylgir því að 
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vera giftur einstaklingi í mörg ár og missa hann svo úr lífi sínu vegna dauðsfalls eða skilnaðar? 

Það þarf þó að fara varlega að þessu þar sem þessir einstaklingar gætu hafa búið með 

einstaklingi í mörg ár þrátt fyrir að hafa aldrei gifst honum. Þetta er viðfangsefni sem væri 

áhugavert að rannsaka frekar.  

Rannsókn Domènech-Abella og félaga (2017) sýndi samband á milli félagslegra tengsla og 

einmanaleika, það er ef félagsleg tengsl eru lítil er meira um einmanaleika. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar gefa til kynna marktæk og jákvæð tengsl milli félagslegra tengsla og 

einmanaleika. Það má því segja að félagsleg tengsl og einmanaleiki fylgist að. Velta má þessum 

niðurstöðum fyrir sér út frá öldrunarinnsæiskenningunni en þar er fjallað um að aldraðir sem 

draga sig í hlé frá félagsstarfi séu ekki að aftengja sig eða séu sinnulausir heldur séu þeir 

andlega virkir. Tornstam segir að þetta sé ekki aðgerðaleysi, heldur feli í sér aðra tegund 

athafna sem fólki á Vesturlöndum reynist erfitt að skilja (Hauge, 1998). Þó svo að niðurstöður 

þessarar rannsóknar gefi til kynna marktækt og neikvætt samband milli félagslegra tengsla og 

einmanaleika og að félagsleg staða hafi forspárgildi um einmanaleika, má ekki gera ráð fyrir 

að það eigi við um alla. Öldrunarinnsæiskenningin gefur til kynna að viðhorf til samskipta, 

einveru og efnislegra hluta breytist. Fólk fer að velja samskipti sem skipta það máli og tími er 

gjarnan tekinn frá til einveru (Helga S. Ragnarsdóttir, 2006). Með þetta að leiðarljósi væri 

áhugavert að skoða upplifun aldraðra af því að eldast með áherslu á félagsleg samskipti og 

tengsl. 

Niðurstöður rannsóknar Vijayshri og Farooqi (2014) á tengslum á milli þunglyndis og 

einmanaleika gáfu til kynna að líkur á að verða þunglyndur eru meiri ef hinn aldraði finnur fyrir 

einmanaleika. Niðurstöður rannsóknar Aylaz og félaga (2012) gáfu einnig til kynna töluvert 

samband á milli einmanaleika og þunglyndis hjá öldruðum í samfélaginu og varð einmanaleiki 

til þess að þunglyndi þróaðist í 37% tilfella. Í ljósi þessara niðurstaða má segja að einmanaleiki 

og þunglyndi séu nátengd. Sömu niðurstöður má finna í rannsókn Grover og félaga (2018) og 

rannsókn Liu, Gou og Zuo (2016).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna marktækt og jákvætt samband milli 

einmanaleika og þunglyndis/kvíða. Samkvæmt fjölbreytuaðhvarfsgreiningu hefur þunglyndi 

forspárgildi fyrir einmanaleika þegar búið er að stjórna fyrir öðrum breytum. Þessar 

niðurstöður eru skýrar og mældist sterkasta fylgnin á milli einmanaleika og þunglyndis af öllum 

breytum sem unnið var með í rannsókninn
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5.5 Tengsl neyslu áfengis og annara vímuefna við þunglyndi/kvíða 

Í rannsókn Dawoodi og De Souse (2012) kom í ljós að einstaklingar sem höfðu neytt áfengis í 

óhóflegu magni áttu frekar við geðrænan vanda að stríða en aðrir. Talið er að þunglyndi, 

einmanaleiki og lítill félagslegur stuðningur séu líklegustu ástæður fyrir neyslu áfengis hjá 

öldruðum. Þegar aldraðir einstaklingar drekka einir og fela drykkjuna fyrir öðrum, getur það 

aukið líkur á einmanaleika og vöntun á félagslegum stuðningi, sem svo getur leitt til 

þunglyndis. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna ómarktækt veikt samband á milli 

einmanaleika og neyslu áfengis- og annarra vímuefna. Fylgni á milli þunglyndis/kvíða og neyslu 

áfengis og annarra vímuefna mældist hins vegar marktæk, veik og jákvæð. Það má því ætla að 

neysla áfengis og annarra vímuefna verði meiri eftir því sem þunglyndi og kvíði mælist hærra. 

Samkvæmt spennulosunarkenningum má ganga út frá því að einstaklingar losi um spennu og 

dragi úr kvíða með hjálp áfengis. Það má því túlka það þannig að áhrif áfengis auki sjálfstraust 

einstaklinga og auðveldi þeim að takast á við lífið (Dodgen og Shea, 2000). Velta má fyrir sér 

hvort að aldraðir sæki í áfengi og önnur vímuefni til þess að draga úr áhrifum þess að eldast, 

missa hlutverk og öðlast ný hlutverk sama hver ástæðan er.  

Book og Randall (2002) hafa bent á að með því að neyta áfengis í þeim tilgangi að draga úr 

kvíða og streitu, getur myndast vítahringur með áframhaldandi neyslu sem erfitt er að losna 

úr. Í ljósi þess er áhugavert að velta fyrir sér niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningarinnar 

sem benda til þess að samband neyslu áfengis og annarra vímuefna og einmanaleika eru 

félagslegs eðlis, þegar búið er að stjórna fyrir breytunni þunglyndi/kvíði. Það er því mikilvægt 

að skoða þessa þætti vandlega áður en gert er ráð fyrir að einstaklingur sé að draga úr kvíða 

og streitu með neyslu áfengis og annarra vímuefna. 

Í rannsókn Feidler o.fl (2002) og Koechl o.fl. (2012) hefur komið fram að þeir sem búa einir 

loka sig gjarnan af og fela drykkju sína og verður því vandamálið oft á tíðum falið. 

Aðstandendur halda gjarnan að þetta séu elliglöp eða eðlilegir fylgikvillar öldrunar. Í ljósi 

þessara niðurstaða er mikilvægt og nauðsynlegt að brugðist sé við þessum vanda. Það er 

alvarlegt ef aldraðir eru greindir með elliglöp þegar um afleiðingar neyslu áfengis og/eða 

annarra vímuefna er að ræða. Aldraðir eiga rétt á viðeigandi þjónustu eins og fram kemur í 

lögum sem snúa að málaflokknum og á það ekki síður við um hér en þegar um annarskonar 

vandamál er að ræða. Áhugavert og mikilvægt væri að skoða frekar áhrif neyslu áfengis og 

annarra vímuefna á einmanaleika, þunglyndi og kvíða meðal aldraðra.
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5.6 Lokaorð 

Hlutfall aldraðra í þjóðfélaginu fer stækkandi og er því mikilvægt að huga að velferð og líðan 

þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að kyn, aldur, hjúskaparstaða, 

félagsleg staða og þunglyndi/kvíði hafi áhrif á einmanaleika aldraðra. Einnig gefa niðurstöður 

til kynna að aldur, félagsleg staða og þunglyndi/kvíði hafi forspárgildi um einmanaleika þegar

búið er að stjórna fyrir öðrum breytum. Talið er að aldraðir loki sig af og feli gjarnan neyslu 

áfengis og annarra vímuefna fyrir ættingjum sínum. Einnig hefur komið fram að oft eru aldraðir 

ranglega greindir með elliglöp þegar um afleiðingar neyslu áfengis og annarra vímuefna er að 

ræða. Til þess að sporna við einmanaleika aldraðra og neyslu áfengis og/eða annarra vímuefna 

meðal þeirra er mikilvægt að horft sé heildrænt á málið. Ekki má viðgangast í þjóðfélaginu að 

viðhorf til aldraðra verði til þess að þeir séu ranglega greindir eða fái ekki viðeigandi þjónustu 

og stuðning. Það er því mikilvægt að haldið verði áfram að rannsaka einmanaleika aldraðra og 

áhrifaþætti til að þjónusta til hópsins þjóni þörfum allra, sama hver staða þeirra er. 
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