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Formáli 

1.1 Formáli  

Þessi ritgerð er lokaverkefni til meistaragráðu í mannauðsstjórnun við Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands og er vægi hennar 30 einingar. Leiðbeinandi verkefnisins var Þórður Snorri 

Óskarsson, Ph.D., aðjúnkt við Viðskiptafræðideild Háskólans Íslands.  

Ég vil þakka öllum viðmælendum mínum kærlega fyrir framlag þeirra. Einnig vil ég 

þakka Halldóri Þormari Halldórssyni stjúpföður mínum fyrir góðar leiðbeiningar í gegnum 

síma og þá frábæru aðstoð að lesa yfir verkefnið og gefa mér góðar athugasemdir. Ólöf 

Sighvatsdóttir á einnig þakkir skilið fyrir að bjóða fram aðstoð sína við að lesa yfir 

verkefnið og rýna það til gagns. Leiðbeinanda mínum, Þórði Snorra Óskarssyni þakka ég 

kærlega fyrir góða leiðsögn við verkefnið. Að lokum vil ég þakka sambýlismanni mínum, 

Jóni Kort Snorrasyni fyrir þolinmæðina í gegnum verkefnið. 
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Útdráttur 

Markmið þessa verkefnis var að komast að því af hverju sumir kjósa að ljúka störfum fyrir 

67 ára aldur eins og mörg dæmi eru um. Margir ljúka störfum um 67 – 70 ára aldur og 

kjósa sumir að starfa lengur ef heilsa og vilji er til staðar. Það var því áhugavert að komast 

að því af hvaða ástæðum sumir kjósa að hætta við fyrsta tækifæri sé það möguleiki. 

Tekin voru viðtöl við sextán einstaklinga sem áttu það öll sameiginlegt að hafa lokið 

störfum fyrir 67 ára aldur. Viðtölin voru skrifuð niður og þemagreind.  

Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru að ýmsar ástæður voru gefnar fyrir 

starfslokum fyrir 67 ára aldur líkt og heilsubrestur, breytingar í starfsumhverfi, svokölluð 

95 ára regla og að „rétti tíminn“ væri kominn. Einnig var farið yfir það hversu mikill 

undirbúningur var fyrir starfslokin en ekki var mikið um markvissan undirbúning líkt og að 

taka þátt í starfslokanámskeiðum. Þó voru flestir búnir að hugsa vel út í málin og ígrunda 

málið vel og var fjárhagslega hliðin þá oftast nefnd. Að lokum var farið yfir hvað hefði 

tekið við eftir starfslok og var niðurstaðan sú að allir viðmælendur hefðu nóg fyrir stafni 

og engum leiddist, enda mikilvægt að finna sér ný hlutverk eftir starfslok. 
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1 Inngangur  

Það er mikilvægt fyrir aldraða einstaklinga að þeir séu virkir þátttakendur í samfélaginu 

þegar heilsa og aðstæður leyfa og er það slæmt fyrir samfélagið að missa þá dýrmætu 

þekkingu og reynslu sem þessi hópur hefur öðlast. Þeim sem geta miðlað þekkingu sinni 

virðast líða betur og halda lengur heilsu . Það er því mikilvægt að aldraðir eigi þess kost 

að sinna störfum, bæði launuðum eða ólaunuðum sé áhugi fyrir því (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, Velferðarráðuneytið og Landsamband eldri borgara 

(2017) stóðu fyrir könnun sem náði til 1800 einstaklinga, 67 ára og eldri, alls staðar á 

landinu um ýmis mál tengd öldrun líkt og heilbrigði, virkni, aðstoð sem nýtt er og 

heilbrigðisþjónustu. Könnuninni var svarað af 1028 einstaklingum. Niðurstöður sýndu að 

aðeins 16% svarenda var starfandi og því er stærri hluti hópsins, eða 84%, ekki í vinnu. 

Þess má geta að 73% hópsins töldu sig lifa við mjög gott eða frekar gott heilsufar. 

Þátttakendur fengu einnig spurninguna „myndir þú vilja vera í launaðri vinnu?“ og voru 

aðeins 19% svarenda sem svöruðu því játandi. Þeir sem svöruðu því neitandi fengu í 

kjölfarið aðra spurningu um starfslokin, eða um það hvort starfslok þeirra hafi verið 

sveigjanleg, það er hvort þau hafi ráðið því hvenær þau þyrftu að hætta að vinna eða 

hvort þau hafi þurft að hætta að vinna við að ná ákveðnum aldri. Meirihlutinn, eða 54% 

svarenda sögðust hafa fengið sveigjanleg starfslok, en 27% þurftu að hætta vegna 

ákveðins aldurs og 19% þurftu að hætta vegna veikinda. Þessi sami hópur fékk einnig 

spurninguna „Hversu gamall/gömul varst þú þegar þú hættir að vinna launaða vinnu?“. 

Þeir sem hættu undir 60 ára aldri voru aðeins 6%, þeir sem voru á aldrinum 60-69 ára 

voru 63% svarenda, 70-79 ára voru 30% og að lokum voru það þeir sem hættu eftir 80 ára 

aldur aðeins 1%. Það sem er áhugavert við könnunina, þrátt fyrir að stór hópur myndi ekki 

kjósa að halda áfram launaðri vinnu, voru niðurstöður spurningarinnar „finnst þér að það 

ætti að auðvelda þeim sem eru komnir á lífeyrisaldur að vera áfram virkir á 

vinnumarkaði?“. Lang stærstur hópur svarenda svaraði því játandi eða 97% (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, velferðarráðuneytið og Landssamband eldri borgara, 2017).  

Athyglisvert er að benda á að aðeins 19% þátttakenda rannsóknarinnar myndu halda 

áfram að vinna ef það væri í boði. Á sama tíma var næstum allur hópurinn sammála því 

að það ætti að auðvelda þeim sem komnir væru á lífeyrisaldur að vera virkir á 
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vinnumarkaði. Það er því áhugavert að skoða hvers vegna sumir kjósa að hætta við fyrsta 

tækifæri en á sama tíma vilja að aðgengi að vinnu fyrir þennan aldurshóp ætti að vera 

meira. Eins og fram kemur hér að ofan er mikilvægt fyrir fyrirtæki eldra fólk að vera virkt 

í samfélaginu og því athugavert að rannsaka hve mikla vinnu mannauðsdeildir leggi í að 

halda góðu starfsfólki.  

Aðdragandi þessa verkefnis var sá að rannsakandi hafði kynnst starfsmanni á 

lífeyrisaldi á fyrrum vinnustað sínum. Starfsmaðurinn var svo látinn hætta störfum sökum 

aldurs. Viðkomandi var heilsuhraustur, fannst gaman að vinna og mætti einnig til vinnu 

um helgar. Rannsakandi hefur einnig orðið vitni að því að einstaklingar hafi hætt störfum 

fyrir 67 ára aldur og heyrt dæmi um að einstaklingar hafi hreinlega beðið eftir starfslokum. 

Það eru því margskonar skoðanir sem einstaklingar hafa á því hvenær starfslok eigi að fara 

fram. 

Markmið rannsóknarinnar er að komast að því hvað var þess valdandi að starfsævi lauk 

fyrr en mögulegt var hjá 15 einstaklingum. Undirbúningur fyrir starfslok verður einnig 

skoðaður og að lokum farið yfir það hvað tekur við eftir starfslok og hver helstu hlutverk 

einstaklingana eru í dag. Með þessari rannsókn verður leitast eftir svörum við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

➢ Af hvaða ástæðum lauk starfsferli fyrr en mögulegt var? 

➢ Hversu mikill undirbúningur var fyrir starfslok? 

➢ Hvað tekur við eftir starfslok? 
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2 Starfslok 

2.1 Skilgreining á hugtakinu starfslok 

Með hugtakinu starfslok (e. retirement) er átt við að úrsögn úr launuðu starfi (Denton og 

Spencer, 2009). Ef skoðuð er útskýring Oxford (e.d.) orðabókarinnar er hugtakið útskýrt 

svo að það sé sá tími þegar viðkomandi lætur af störfum af þeim ástæðum að ákveðnum 

aldri hafi verið náð.  Báðar þessar skilgreiningar staðfesta það sama og Snara.is gerði sem 

er íslensk orðabók á netinu (Snara.is, e.d.) 

Starfslok skiptast í tvennt, af frjálsum vilja (e. voluntary) eða gegn vilja (e. involuntary) 

viðkomandi. Þau geta átt sér stað í skrefum eða skyndilega og að lokum geta þau verið 

tímabundin eða til frambúðar. Það er því hægt að segja að þetta hugtak sé flókið þar sem 

engin ein útskýring er rétt (Denton og Spencer, 2009).  

Í greininni Life Satisfaction in Retirees Who are still Working  (2018) kemur fram að 

starfslok þýðir ekki alltaf að einstaklingar hverfi frá vinnumarkaðinum fyrir fullt og allt. 

Greinin fjallar um rannsókn sem gerð var á 230 eftirlaunaþegum sem enn voru við störf. 

Þátttakendur voru látnir svara spurningum sem snérust um lífsánægju, upplifun starfsins 

og hvaða ástæður væru fyrir því að hefja aftur störf . Niðurstöðurnar bentu á að nokkrar 

ástæður þess að aldraðir gengu aftur til starfa voru verkin sjálf, tekjurnar og eðlislegar 

ástæður líkt og tilfinningin sem skapast við framleiðni. Þessar niðurstöður eru í samræmi 

við stefnur sem gefnar hafa verið út um hvað þurfi að vera til staðar til þess að viðhalda 

vilja aldraðra til að halda áfram vinnu (Guerson, França og Amorim, 2018).  

Bracken og fleiri (2016) útskýra hugtakið svo að það séu einstök umskipti sem fela í sér 

breytingar á ýmsum þáttum líkt og samböndum, tekjum, daglegum þáttum, hlutverkum 

og heilsu. Tíminn eftir starfslok var áður fyrr eitt af stystu tímabilum lífsins en það hefur 

breyst og eiga margir um 10-15% eftir af lífinu eftir starfslok. Skilgreiningin hefur þróast í 

að leggja meiri áherslu á virkni og þátttöku frekar en á tómstundir og hvíld (Bracken-

Scally, McGilloway og Mitchell, 2016).   

Sumir hafa horft á starfslok sem ógn og upplifun margra er að í kjölfarið  búi þeir við 

lakari efnahagslegar aðstæður, sérstaklega þeir sem hafa verið þvingaðir til að hætta. 

Margir eiga erfitt með að aðlagast þessum breytingum þrátt fyrir að rannsóknir sýni að 

flestir aðlagist vel. Fjármál, heilsa, félagsskapur og sérstakar aðstæður sem myndast við 

starfslok hafa verið nefndir þættir sem fólk hefur átt erfitt með (Kart og Kinney, 2001). 
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Það er tilfinning margra að starfslok séu streituvaldandi aðstæður sem geta  meðal annars 

leitt til þess að samband við vinnufélaga og vini rofni og að þessi tími einkennist af 

einmanaleika og þeirri tilfinningu að maður sé orðinn aldraður. Aðrir telja að þessi 

tímamörk geti breytt lífinu til hins betra (Coe og Zamarro, 2011). 

Það er margt sem þarf að huga að þegar kemur að starfslokum eins og Karma Kitaj 

(2008) bendir á í grein sinni Retirement Planning: Show me (more than just) the money.  

Kitaj bendir á ýmis vandamál sem gott er að hafa í huga við þessi tímamót líkt og að ef 

starfslok eigi sér stað á sjötugsaldri (e. in  your 60‘s) eru um tveir til þrír áratugir eftir af 

lífinu. Það er því langur tími sem þarf að huga að. Það sem gefur lífinu mest gildi fyrstu 

fimm árin eftir starfslok gæti verið orðið þreytt tuttugu árum eftir starfslok. Það er nokkuð 

augljóst að það er mjög óraunhæft að búast við því að nokkur skipuleggi þennan tíma frá 

degi til dags en það getur  verið gott að vera með langtímaáætlun til þess að tryggja 

langtíma hamingju.  

Marga hefur dreymt um að flytja til útlanda eftir starfslok og að búa við betri 

veðurskilyrði en áður. Það þarf þó að hafa í huga öll þau áhrif sem verða af því að  búa í 

öðru og jafnvel mjög ólíku umhverfi en áður og að vera langt frá fjölskyldunni. Það er gott 

að hafa skoðað hvernig ýmiskonar þjónustu  og heilsugæslu er háttað og komast að því 

hvernig samfélagið virkar á hinum nýja stað  og hvort þar sé gott að fjárfesta þar sem 

mörg svæði eru þannig byggð að langtímafjárfesting gæti ekki verið góð. Sumir sem hætta 

að vinna fara að lifa lífi sem minnir á brúðkaupsferð með því að spila golf, stunda siglingar, 

lesa bækur sem ekki var tími til að lesa áður eða gæta barna,  allt það sem það dreymdi 

um að gera áður. En svo vaknar spurningin um það hvort þetta sé allt lífið (e. is this all 

there is to life?). Þetta færir mann aftur í það að þurfa að hugsa um langtímaplanið en 

ekki skammtíma (Kitaj, 2008). 

2.2 Sveigjanleg starfslok 

Í niðurstöðu rannsóknar (De Vaus, Wells, Kendig og Quine, 2007) sem gerð var í Ástralíu 

á starfslokum aldraðra kemur fram að starfslok sem gerast í nokkrum skrefum hafi betri 

áhrif á einstaklinga heldur en skyndileg starfslok. Í rannsókninni voru skoðaðar 

niðurstöður tveggja hópa og þær bornar saman. Annars vegar var hópur einstaklinga sem 

voru neyddir til starfsloka og hins vegar þeir sem fengu tækifæri til þess að undirbúa 
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starfslok sín. Niðurstöður sýndu að seinni hópurinn, sá sem undirbjó starfslok sín, var við 

betri heilsu og höfðu starfslokin jákvæð áhrif á sálræna og félagslega líðan þeirra.  

Einnig má benda á að þeir sem undirbúa starfslok sín eru líklegri til þess að vera sáttir við 

starfslokin heldur en þeir sem ekki gerðu það. Undirbúningurinn hafði einnig áhrif, jafnvel 

þó að  starfslokin hafi ekki farið fram að beiðni starfsmannsins (Elder og Rudolph, 1999).  

Sigurveig H. Sigurðardóttir gerði rannsókn árið 2006 sem var ætlað að rannsaka viðhorf 

eldra fólks. Í henni er kafli sem ber heitið Að hætta launaðri vinnu og kemur þar fram að 

flestum þátttakendum rannsóknarinnar þykir að aldraðir ættu að fá að vinna lengur en til 

67 ára aldurs ef heilsan býður  upp á það. Jafnframt kom fram að fólki ætti að vera heimilt 

að vinna til 80 ára aldurs enda sé það í raun ósanngjarnt að starfslok séu miðuð við 

ákveðinn aldur.  Í umræðum um sveigjanleg starfslok var talað um að fólk ætti að geta 

minnkað vinnu sína síðustu árin og þannig aðlagað sig að því að geta ráðstafað tíma sínum 

öðruvísi  (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006a).  

   

2.3 Starfslokaferli 

Samkvæmt lögum um málefni aldraðra eru þeir sem hafa náð 67 ára aldri skilgreindir sem 

aldraðir (Lög um málefni aldraðra, nr. 125). Á vef BHM um starfslok vegna aldurs kemur 

fram að þeir sem vinni hjá ríki eða sveitarfélögum sé sagt upp frá og með næstu 

mánaðamótum eftir að þeir ná 70 ára aldri. Á almenna vinnumarkaðinum getur það verið 

misjafnt og fer oft eftir ákvæði í samningi eða eftir samkomulagi við viðkomandi 

starfsmann. Algengt er að starfsfólk hætti um 67 ára aldur en eru dæmi um að einhverjir 

hætti fyrr eða seinna (Bandalag háskólamanna, 2019). 

Í nýju frumvarpi um breytingu á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, með 

öðrum orðum hækkun starfslokaaldurs, kemur fram að þeim sem starfa hjá ríkinu verði 

gert kleift að starfa þar áfram til 73 ára aldurs ef vilji er fyrir hendi. Það gefur auga leið að 

hjá einstaklingum sem náð hafa þessum aldri liggi mikil reynsla og þekking og er það því 

ríkiskerfinu til hagsbóta að bæði almennir starfsmenn og svo embættismenn hafi þann 

kost að geta að geta unnið lengur en til 70 ára. Í einhverjum tilfellum hefur verið gripið til 

þess ráðs að þessir aðilar hafi verið ráðnir sem verktakar eftir starfslok en er slíkt 

fyrirkomulag óþarflega flókið fyrir báða aðila og ekki til mikilla hagsbóta. Í ljósi þess að 

miklar kröfur eru frá öldruðum um að fá að taka þátt í þjóðfélaginu að fullu fram eftir 
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aldri, ætti því að gera það kleift með því að hækka hámarksaldur ríkisstarfsmanna 

(Þingskjal nr.129/2019-2020. Frumvarp til laga, 2019).  

2.4 Undirbúningur fyrir starfslok 

Flest vinnandi fólk eyðir miklum tíma og orku í að undirbúa starfsævina. Það kannast 

margir við að eyða miklum tíma í að undirbúa tveggja vikna sumarfrí, en fyrir tveggja 

áratuga ferð inn í eftirlaunaárin virðast fáir eyða miklum tíma í undirbúning. Sýnt hefur 

verið fram á að þeir sem undirbúa starfslokin eru betur í stakk búnir til þess að takast á 

við þær breytingar sem eru í vændum heldur en þeir sem ekki höfðu búið sig undir þessar 

miklu breytingar og í mörgum tilvikum enga áætlun um starfslokin. Talið er að það séu 

fjögur atriði sem valda hvað mestum erfiðleikum við að aðlagast starfslokum. Neikvæð 

viðhorf einstaklinga, slæmt heilsufar, erfiðleikar við breytingar og tregðan við að hætta 

að vinna. Heilsufar og viðhorf geta haft varanleg áhrif á meðan hin tvö valda skemmri 

áhrifum. Starfslok er stór breyting í lífi hvers og eins og eru það ekki starfslokin sjálf sem 

hafa mest áhrif á einstaklinginn heldur hvernig þau urðu og hvort einstaklingurinn var 

sáttur við þau. Flestir vinnandi einstaklingar eru fyrst og fremst í vinnu til þess að draga 

fram lífið, en vinnan er svo miklu meira en bara það að þiggja laun. Þetta er nokkuð sem  

margir gera sér ekki grein fyrir, því vinnan fullnægir svo mörgu, eins og það að tilheyra 

hópi, verða vitni að því að sjá árangur og að hafa einhvern tilgang. Við starfslok standa 

einstaklingar allt í einu frammi fyrir því að fátt er um markmið fyrir meginhluta 

sólarhringsins og átta sig á því að vinnan er ekki bara spurning um fjárhagslega afkomu. 

Ef ekki er fyllt upp í það skarð sem myndast við starfslok getur það leitt til að 

einstaklingurinn finnur ekki til ánægjunnar sem fylgir því að ná markmiði. Þeir sem standa 

frammi fyrir starfslokum þurfa að spyrja sig ýmissa spurninga og takast á við ýmis 

vandamál sem fylgja þeim (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir, 

1996a). 

 

2.5 Starfslokanámskeið 

Hér áður fyrr hefði fáum dottið í hug að það væri nauðsynlegt að undirbúa sig sérstaklega 

fyrir starfslok. Hjá þeim þjóðum sem fóru í gegnum sínar þjóðfélagsbreytingar langt á 

undan okkur hefur fræðsla um starfslok verið veitt í lengri tíma og má þar nefna 
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Norðurlöndin og Bandaríkin. Á þessum námskeiðum er farið yfir afkomu fólks, eftirlaun, 

tryggingar, fjármál og heilsufar svo dæmi séu nefnd. Það er þó lítillega farið yfir aðrar 

breytingar líkt og aðskilnað við vinnufélagana og þann missi sem margir upplifa í kjölfar 

starfsloka. Hérlendis eru nokkur fyrirtæki, félagasamtök og starfsmannafélög sem hafa 

boðið upp á námskeið til þess að undirbúa starfslok (Anna Jónsdóttir o.fl., 1996a). 

Ef leitað er eftir starfslokanámskeiðum á Íslandi með leitarvélum má sjá að mörg slík 

eru í boði. Má þar nefna námskeið sem haldið er af fyrirtækinu Auðnast (E.d.) en markmið 

þeirra er að þjónusta og fræða fólk um heilbrigðar lífsvenjur. Þegar fólk lýkur störfum á 

vinnumarkaði finnur það fyrir mikilli breytingu. Ef fólk fær tækifæri til þess að undirbúa 

starfslok sín vel, leiðir það til þess að tímamótin verði ánægjulegri og að fólk upplifi meiri 

vellíðan. Má þá nefna að aðlögun og góður undirbúningur leikur grundvallar hlutverk í því 

að eiga ánægjuleg starfslok. Fyrirtæki geta þakkað ánægjulegt samstarf með því að bjóða 

upp á viðeigandi aðstoð fyrir fráfarandi starfsfólk við það verkefni að hefja nýtt æviskeið 

á jákvæðan hátt. Auðnast býður upp á námskeið og er markmið námskeiðsins að aðlaga 

fráfarandi starfsmenn að breyttu umhverfi, fara yfir heilsutengda þætti sem skipta miklu 

máli á þessum tímamótum og að auka jákvæða upplifun gagnvart því að hætta að vinna. 

Eftir námskeiðið á hver og einn að geta flokkað áhrifaþætti síns daglega lífs, vera fróðari 

um líkamlega og andlega heilsu, þekkja réttindi sín, getað mátað sig við ný og breytt 

hlutverk, skoðað félagslega stöðu sína og að lokum geta komið hugsunum síðan og líðan 

í orð (Auðnast, e.d.). 

Fleiri staðir hafa boðið upp á starfslokanámskeið líkt og verkalýðsfélagið Efling þar sem 

er meðal annars farið yfir tryggingamál, réttindi til lífeyris, húsnæðismál, tómstundir og 

áhrif starfsloka á heilsu og líðan fólks (Efling, e.d.).   

Einnig má sjá að tryggingafélagið TM býður upp á slíkt námskeið. Á síðunni má sjá að 

bent er á að það sé auðveldara að takast á við breytingar líkt og starfslok ef undirbúningur 

fyrir það hefur átt sér stað. Á síðunni má finna hagnýtar upplýsingar um starfslok og allt 

sem felst í þeim breytingum. Má þá nefna að það þurfi að huga að breytingunum 

tímanlega og gera það frekar fyrr en seinna. Starfslokanámskeið er gott fyrsta skref í 

undirbúningi fyrir starfslok. Á þeim er farið yfir ýmis konar efni líkt og það að hefja töku 

lífeyris og hvernig lífeyrissjóðir eru uppbyggðir, starfsemi félaga eldri borgara og fleira. 
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Fólk er hvatt til þess að huga að heilsu, bæði andlegri og líkamlegri en hún er mjög 

mikilvæg á efri árum (TM, e.d.) 

Starfslokanámskeið hefur verið í boði hjá Verslunarmannafélagi Reykjavíkur fyrir 

félagsmenn sem eru á aldrinum 60-72 ára og er markmið þess námskeið að auðvelda þeim 

þá breytingu sem kemur í kjölfar starfsloka. Ávinningur þess að fara á slíkt námskeið er að 

vera bjartsýn á framtíðina og aukinn kraftur til þess að takast á við það sem lífið hefur upp 

á að bjóða (VR, 2011). 
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3 Atvinnumál aldraðra 

3.1 Atvinna aldraðra áður fyrr 

Í greininni Atvinnumál aldraðra sem kom fram í Þjóðviljanum (Jón Björnsson, 1975) má 

sjá að hlutfall aldraðra á vinnumarkaði var hærra hérlendis en erlendis og það hafi talist 

undantekning þegar starfsmenn hættu að vinna við ellilífeyrismörkin sem voru 67 ár.  Í 

greininni komu fram niðurstöður könnunar sem gerð var árið 1972 sem sýndi að sjö af 

hverjum tíu karlmönnum voru enn starfandi eftir að þessum mörkum var náð en tveir af 

hverjum tíu hættir sökum heilsufarsástæðna. Þetta sýnir að þrátt fyrir að 

ellilífeyrismörkum hafi verið náð hafi aldraðir fengið vinnu ef þeir vildu. 

Atvinnumöguleikar þeirra voru þó að miklu leyti háðir ástandi á vinnumarkaðinum en um 

leið og hann dróst saman var búist við því að aldraðir, ásamt öðrum jaðarhópum, væru 

þeir fyrstu til þess að vera sagt upp. Annað sem kom fram í greininni var að ein ástæða 

þess að einstaklingar eldri en 67 ára ákváðu að halda áfram að vinna var ekki einungis af 

því að þá langaði til þess, heldur bauð fjárhagsstaða þeirra ekki upp á annað. Það má því 

segja að einstaklingar hafi upplifað fjárhagslegan þrýsting sem ýtti þeim til vinnu, jafnvel 

þó að þeir hefðu sjálfir vilja til að hætta störfum. Í þeim tilfellum má segja að 

einstaklingurinn hafi ekki fengið að njóta þeirra ævikvölda sem í boði voru . Aðrar ástæður 

þess að einstaklingar héldu áfram að vinna voru ótti við  aðgerðarleysi  og þess vegna yrði 

tíminn lengi að líða, félagsskapur vinnufélaga kom í veg fyrir einmanaleika og að þjálfun 

og viðhald líkamans kom í veg fyrir hrörnun. Ævistarfið var einnig nefnt en það virtist spila 

stóran þátt í lífi fólks þar sem það hafði áhrif á sjálfsmynd þeirra og gátu sumir ekki hugsað 

til þess að vera án starfs. Hluti persónuleikans var starf þeirra og mátti líkja starfslokum 

þeirra við það að missa hönd eða fót. Að lokum var ein ástæða áframhaldandi vinnu sú 

að margir tengdu manngildi sitt og tilverurétt við vinnuna og má útskýra þannig að 

viðkomandi hafði þá vitund að vera sjálfum sér og/eða öðrum  að gagni og hafði þetta 

jákvæð áhrif á viðhorf þeirra til sjálfsins og lífsins.  

Gildismat sumra aldraðra var vinnugetan sem var lýst svo að „þegar maður er hætt að 

geta unnið er maður ekki til neins, bara örðum til byrði“ (Jón Björnsson, 1975).  

Í greininni eftir Jón komu einnig fram nokkrar hugmyndir sem samfélagið mætti bæta 

úr. Ellilífeyrinn ætti að vera nægur til þess að fólk neyddist ekki til þess að vinna eftir 

ellilífeyrismörk. Ellilífeyrismörkin ættu að vera sveigjanlegri í ljósi þess að það hentar 
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sumum að hætta vinnu fyrr á meðan öðrum hentar að hætta fyrr, enda er 67 ára aldur 

enginn lykilaldur fyrir slík mörk og í raun engin sérstök rök fyrir honum. Samfélagið ætti 

að gera það auðveldara fyrir þá sem kusu að vinna lengur hvort sem það var til að stytta 

sér stundir, fyrir félagslegu hliðina eða vegna annarra ástæðna. Fullorðinsfræðsla hefði 

verið kærkomin til þess að auka möguleika á því að skipta um vinnu og þannig hægt að 

koma í veg fyrir slit á líkama og sál. Að lokum þyrfti að vera átak í málefnum þess að fólk 

búi sig undir efri ár (Jón Björnsson, 1975). 

3.2 Atvinnumál aldraðra í dag 

Mikil verðmæti eru fólgin í eldri starfsmönnum þar sem þeir hafa oft mikla reynslu og 

þekkingu. Þeir sem hafa lengi unnið á sama stað þekkja menningu vinnustaðarins og geta 

miðlað ýmsu til yngri starfsmanna. Styttri vinnutími eða fleiri frídagar gætu haft áhrif á 

eldri starfsmenn og þeir mögulega unnið lengur en til stóð. Einnig væri hægt að finna 

annað fyrirkomulag sem hentar starfsmanninum (VR, 2011).  

Á komandi tímum er mikilvægt að halda í starfskrafta þeirra sem eru komnir yfir miðjan 

aldur og er það aðallega vegna þess að aldursamsetning þjóðarinnar hefur breyst. Fólk 

lifir heilt yfir lengur en áður fyrr og er heilsuhraustara en á sama tíma fer fæðingartíðni 

lækkandi. Þegar hlutfall eldra fólks á vinnumarkaði stækkar getur orðið vandi á 

vinnumarkaðinum. Ástæðan er sú að fjöldi þeirra sem lætur af störfum fer vaxandi og 

gerist það gjarnan að margir hætti á sama tíma. Samtímis þessu þarf að ráða inn nýtt 

starfsfólk og þurfa stjórnendur að standa frammi fyrir þeirri áskorun að yfirfæra þekkingu 

eldra starfsfólk yfir til þess nýja. Í einhverjum tilfellum gæti það verið gott fyrir stjórnendur 

að halda sem lengst í fólk með mikla reynslu en til þess að það gangi upp þarf að koma til 

móts við þá eldri og bjóða þá aðstoð sem þarf. Viðhorf til eldri starfsmanna er almennt 

jákvætt og reynsla þess og þekking metin (Jóna Valborg Árnadóttir og Inga Jóna 

Jónsdóttir, 2014).  

Á ráðstefnu sem fram fór í London (Hamilton, 2009) þar sem rætt var um 

aldursfjölbreytni í fyrirtækjum nefndu sérfræðingar að færni og reynsla þeirra sem eldri 

eru geta hjálpað vinnuveitendum að komast upp úr efnahagslegum lægðum. Sveigjanleg 

vinna þar sem eldri starfsmenn taka þátt, hefur hjálpað fyrirtækjum með að bæta árangur 

þeirra og vinna sig frá erfiðum tímum, á bæði einkamarkaðinum en líka á hinum opinbera. 

Framkvæmdastjórinn Nicola Brewer sagði að fyrirtæki hafi ekki efni á því að missa 
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hæfileika, færni og hæfni eldri starfsmanna. Ef það gerist eru fyrirtæki ekki jafn vel í stakk 

búin til þess að takast á við erfið vandamál þegar þau koma upp (Hamilton, 2009).  

3.3 Hlutverk aldraðra í dag 

Í rannsókn sem gerð var á tíu einstaklingum á aldrinum 69-87 ára var kannað hver upplifun 

þeirra af heilbrigði væri og hvað það væri sem viðheldur heilsu þeirra. Fram kom að þeir 

upplifðu stóra breytingu við starfslok en að sama skapi voru þeir meðvitaðir um það að 

eitthvert hlutverk þyrfti að koma í staðinn til þess að lífsgleðin myndi ekki tapast (Guðrún 

Elín Benónýsdóttir, 2009).  

Margir aldraðir upplifa það hlutverk að verða amma og afi  og taka flestir því hlutverki 

bæði af alvöru og gleði. Sumir líta þannig á hlutverkið að þeim þykir það mikilvægara en 

það starf sem það sinnir á vinnumarkaði. Í hlutverkinu felst mikið af samskiptum milli 

þeirra og barnabarna og einkennast þau af miklum stuðningi sem skiptir afann og 

ömmuna miklu máli. Að upplifa þetta hlutverk virðist hafa áhrif á upplifun þeirra af eigin 

aldri og leiðir virkni og þátttaka fólks oft til þess að því finnst það yngra en það er í raun 

og það að verja tíma með barnabörnunum gefur eldra fólki möguleika á þátttöku. 

Lífsfylling eldra fólks fylgir því oft hversu virkt það er, en eftir því sem það hefur fleiri 

hlutverk virðist lífsfylling þeirra vera meiri. Niðurstaða rannsóknar á hlutverkum aldraðra 

sýndi að þessi hópur sinnir allt að átta hlutverkum líkt og að vera launþegi, námsmaður 

eða sinna sjálfsboðastarfi. Hlutverk einstaklinga breytast á efri árum þar sem ný hlutverk 

annað hvort bættust við eða komu í stað þeirra sem áður voru. Það að halda áfram að 

sinna hlutverkum sínum hefur áhrif á líðan einstaklingsins. Betri líðan, meiri ánægja og 

minna þunglynd eru meðal annars þeir þættir sem komu höfðu áhrif á þessa einstaklinga 

(Ingibjörg H. Harðardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2008). 

 

3.4 Sjálfboðastarf  

Sumt fólk sem komið er á eftirlaunaaldur telur að tíma sínum sé best varið í að hjálpa 

öðrum og gerast sjálfboðaliðar. Áður fyrr voru það aðallega konur sem sinntu 

sjálfboðastörfum en í kjölfar þess að þátttaka þeirra er meiri á vinnumarkaði hefur dregið 

úr því. Margir eldri borgarar hafa góðan tíma og gætu vel hugsað sér að komast í 

sjálfboðastörf en vita ekki hvers konar starf hentar þeim, enda margar spurningar sem 
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þarf að svara líkt og hversu mikla vinnu viðkomandi vilji leggja af mörkum eða hvað 

viðkomandi vilji gera. Laun þessara aðila felast mestmegnis í því að fá tækifæri til þess að 

eignast vini, öðlast nýja þekkingu, ásamt því að vinna með skipulögðum samtökum. Það 

sem skiptir þó mestu máli er að  sjálfboðavinna hjálpar mörgum einstaklingum að hafa 

hlutverk og sjá hvað það er raunverulega sem skiptir máli í lífinu (Anna Jónsdóttir, Jóna 

Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir, 1996b). 

Ýmsar ástæður eru fyrir því að fólk sinni sjálfsboðastörfum. Ætla má að sjálfboðaliðar 

séu sundurleitur hópur. Bakgrunnsbreytur skipta miklu máli um það hverjar ástæður þess 

að fólk sinni sjálfboðastörfum. Líklegra er að ungt fólk sinni sjálfboðastörfum með það að 

markmiði að auka tækifæri sín á vinnumarkaði en einnig til þess að læra eitthvað nýtt, 

eða stundum af hugsjón. Helsta ástæða þess að aldraðir sinni sjálfboðastörfum er 

félagsskapurinn. Lífsaðstæður, líkt og breytingar á daglegu lífi, gætu líka verið einnig verið 

stór ástæða. Þeir sem hafa farið í gegnum starfslok gætu viljað stunda sjálfboðastörf til 

þess að aðstoða aðra í svipuðum aðstæðum en á sama tíma öðlast þeir meiri styrk. 

Aldraðir sinna slíkum störfum oftar en ungir vegna þess að ungir hafi hreinlega ekki tíma 

til þess (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006). 
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4 Mannauðsmál aldraðra starfsmanna 

Lítið hefur verið rætt um mannauðsmál aldraðra á vinnustöðum. Með því að auka 

starfsánægju miðaldra og eldri starfsmanna er hægt að ná meiri hagræðingu í rekstri og 

mannauðsmálum. Starfsmenn sem eru eldri en 50 ára búa yfir mikill þekkingu og leiðir til 

þess að þeir eru verðmætir. Þar af leiðandi ættu fyrirtæki að leggja vinnu í að halda 

þessum starfsmönnum sem lengst og þannig koma í veg fyrir að þekking þeirra glatist  

(Jóna Valborg Árnadóttir og Inga Jóna Jónsdóttir, 2014). 

4.1 Kynslóðir á vinnumarkaði 

Guðrún Helga Magnúsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2011) skrifuðu grein sem 

ber heitið Þegar kynslóðir mætast - að stjórna Y-kynslóðinni og kemur þar fram að á 

síðustu áratugum hefur orðið mikil breyting á samfélagsgerð okkar. Breyting hefur einnig 

átt sér stað á vinnumarkaði og eiga fjórar ólíkar kynslóðir þar samskipti sín á milli. Það 

kallar á nýjar áherslur hjá fyrirtækjum ásamt nýjum stjórnunarháttum. Kynslóðirnar eru 

ólíkar en eiga það þó sameiginlegt að mótast af tíðaranda hvers tíma. Viðhorf til vinnu eru 

mismundandi ásamt því að vinnubrögð eru mismunandi. Stjórnun starfsmanna getur 

verið flókin og margir þættir sem þarf að huga að, líkt og viðhorf ólíkra aldurshópa eða 

kynslóða. Kynslóðirnar hafa verið flokkaðar og gefnar ákveðin nöfn. Elsta kynslóðin kallast 

Reynda kynslóðin (e. veterans/traditionalist) og samanstendur hún af einstaklingum sem 

fæddir eru á árunum 1922-1943. Kynslóðin þar á eftir, Uppgangskynslóðin (e. baby-

boomers), er samansett af einstaklingum fæddum á árunum 1943-1960. Þriðja kynslóðin 

sem stendur saman af einstaklingum fæddum á árunum 1960-1980 kallast Kynslóð – X (e. 

generation X). Að lokum er það svo yngsta kynslóðin sem kölluð er Kynslóð – Y (e. 

generation y), sem er samansett af einstaklingum sem fæddir eru á árunum 1980-2000.  

 Í greininni Kynslóðir og viðhorf til starfshvata (2015) fjalla þau Vera Víðisdóttir og 

Ingi Rúnar Eðvarðsson um Uppgangskynslóðina og lýsa þau þeirri kynslóð sem duglegri og 

að fólk vilji leggja sig fram þegar kemur að vinnu. Þannig nær það langt í lífinu og fær 

viðurkenningu fyrir framlag sitt. Vinnandi einstaklingar vilja fá viðurkenningu fyrir störf 

sín bæði með stöðuuppfærslu og með efnislegum viðurkenningum. Jafnvægi milli 

einkalífs þeirra og vinnu fer oft úr jafnvægi sökum skuldbindingar þeirra við vinnu.  Auk 

þess sýna þessir einstaklingar vinnustaðnum oft mikla hollustu og tryggð og finnst þeim 
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reynsla þeirra vega meira en menntun og færni þeirra sem yngri eru. Þar af leiðandi eru 

þau ekki mjög opin fyrir því að hleypa yngra fólki í ábyrgðastöður sem þau hafa verið í.  

   

4.2 Aldurstengd stjórnun 

Aldurstengd stjórnun (e. age management) hefur verið skilgreind sem ráðstafanir til þess 

að komast í gegnum þær hindranir sem koma í kjölfarið af öldrun starfsfólks og að stuðlað 

sé að aldursfjölbreytni. Markmið þeirra er að viðhalda getu og vilja starfsfólks til þess að 

vera áfram í vinnu, lengur en fólk réði við áður fyrr. Með aldurstengdri stjórnun eru ýmiss 

verkefni sem þarf að sinna. Má þá nefna ráðningar, fræðslu, starfsþróun, sveigjanlegur 

vinnutími, heilsuvernd, forvarnir og undirbúningur starfsloka. Fyrirtæki ættu því að hafa 

það í huga að hanna störf með aldur í huga, að bjóða upp á fjölbreytni fyrir starfsfólkið, 

styðja það í símenntun og að gera þeim kleift að miðla þekkingu sinni til yngri kynslóða 

(Fuertes, Egdell og McQuaid, 2013).  

Aaltio og fl. (2014) skilgreina hugtakið svo að með aldurstengdri stjórnun þurfi að taka 

tillit til aldurs starfsmanna og aldurtengdra þátta í daglegri vinnu, vinnuáætlunum og 

vinnuskipulagi. Þannig geti allir óháð aldri, náð bæði persónulegum og vinnutengdum 

markmiðum á heilbrigðan og öruggan hátt. Að auki er þessi tegund stjórnunar leið til þess 

að bæta starfshæfni eldra starfsfólks en á sama tíma að hjálpa fyrirtækjum að aðlagast 

þeim breytingum sem fylgja öldrun starfsfólks, með það í huga að auka bæði 

samkeppnishæfni fyrirtækisins og framleiðni þess.  

 

4.3 Reynsla og þekking eldri starfsmanna 

Með aldrinum byggist upp bæði vinnureynsla og fólk öðlast sérfræðiþekkingu. Virknigeta 

eldra fólks getur þó minnkað með aldrinum, þá sérstaklega líkamleg geta. Í þessum 

tilfellum þarf að skoða hvort hægt sé að breyta vinnunni og umhverfinu til þess að koma 

til móts við þær breytingar sem hafa átt sér stað. Breytingar sem koma í kjölfar hækkandi 

aldurs eru mismunandi milli fólks vegna ólíks einstaklingsbundins lífstíls þeirra og því ekki 

hægt að horfa á eldri starfsmenn sem einsleitan hóp, heldur í raun jafn fjölbreyttan og 

alla aðra starfsmenn. Til þess að koma til móts við breytingar eldra starfsfólks er margt 

hægt að gera líkt og að endurhanna starf þess sem sinnir því, bæta við fleiri hléum, breyta 
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vöktum þannig að þær henti betur og svo að umhverfið sé vinnuhæft líkt og góð lýsing og 

hljóðvist (Vinnuverndarstofnun Evrópu, e.d.).  

Ingi Rúnar Eðvarðsson (1999) skrifaði grein um öldrun Íslendinga, stjórnun fyrirtækja 

og vinnumarkaðinn á 21. öldinni og er samkvæmt henni gert ráð fyrir að árið 2030 muni 

um 18% þjóðarinnar vera eldri en 65 ára. Það mun leiða til þess að skortur verði á ungu 

starfsfólki. Einnig munu lífeyrissjóðsgreiðslur aukast á sama tíma og útgjöld til 

heilbrigðismála verða meiri. Það er þó ekki líklegt að fyrirtæki bregðist við þessu á næstu 

árum  eða gera ráðstafanir vegna þess og mun það leiða til þess að í framtíðinni þurfa þau  

þau keppast sín á milli um ungt starfsfólk. Það leiðir til þess að á endanum sjái fyrirtækin 

sér hag í að þjálfa og endurmennta starfsfólk sem komið er á og yfir miðjan aldur. 

Fyrirtæki munu þó reyna sitt besta til að fá inn yngra starfslið með því meðal annars að 

bjóða þeim hærri laun. Það gæti leitt til þeirrar þróunar að fólk gefi upp nám og fari frekar 

inn á vinnumarkaðinn, sem dregur úr sérhæfni þeirra og minnkar möguleika á 

vinnumarkaði. Það gæti þó orðið svo að formlegar menntakröfur í ýmis störf verði minni 

þar sem slíkar kröfur gefa oft örfáum kost á að komast í starfið. Aukna alþjóðavæðingu 

þarf einnig að hafa í huga þar sem einhver lönd gætu misst ungt og menntað fólk út fyrir 

landsteinana. Stjórnvöld þurfa því að gera ýmsar ráðstafanir til þess að bregðast við 

þessum breytingum og munu að öllum líkum hækka eftirlaunaaldur með lagasetningu. 

Stjórnendur fyrirtækja munu því standa fyrir sérstæðum vanda þar sem tiltölulega hátt 

hlutfall vinnuafls eru eldri starfsmenn (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 1999).   

4.4 Miðlun þekkingar 

Mikilvægur þáttur í starfsemi fyrirtækja er að miðla þekkingu og hefur henni verið miðlað 

frá einni kynslóð til annarrar frá örófi aldra. Það eru til ýmsar aðferðir til þess að miðla 

þekkingu á milli einstaklinga og er mismunandi hvaða aðferð er nýtt á vinnustöðum. Það 

að eiga samræður yfir kaffibolla getur orðið til þess að þekkingu er deilt á milli 

einstaklinga. Einnig á yfirfærsla þekkingar sér stað á námskeiðum, tölvupósti eða í bókum 

(Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004). 

Sigríður Hjálmarsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2014) gerðu rannsókn á því 

hvað verði um þekkingu þeirra starfsmanna sem láta af störfum vegna aldurs. Í 

rannsókninni voru tekin viðtöl við átta einstaklinga, fjóra af hvoru kyni, og hafði hvert 

þeirra sinnt ábyrgðastöðum fyrir starfslokin. Þau voru spurð að því hvort þeim þætti þau 
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búa yfir ákveðinni þekkingu sem ekki hafi skilað sér til vinnustaðarins á fullnægjandi hátt 

og var niðurstaðan sú að öllum viðmælendum þótti svo vera. Flestir þeirra sem tóku þátt 

í rannsókninni höfðu starfað lengi hjá sama vinnustaðnum og því voru þeir með mikla 

reynslu af störfunum. Einn þátttakenda hélt áfram að bæði halda fyrirlestra og að skrifa 

greinar með það að markmiði að deila reynslu sinni á meðan möguleiki er. Sami 

þátttakandi telur að þekkingu eldra fólks ætti að nýta betur eftir að starfslok eigi sér stað.  

Annar þátttakandi, sem hefur staðið að langtímarannsókn, segir að ekki hafi tekist 

nægilega vel að koma nýjum starfsmanni inn í stöðuna sem hún gegndi. Hún var því 

ánægð með að hafa enn aðstöðu á vinnustaðnum og að fá að halda áfram með 

rannsóknina þrátt fyrir að vera formlega hætt störfum. Þátttakandi sem hafði unnið á 

vinnustaðnum sínum í 22 ár og tók þátt í að móta stofnunina segir að þekking hennar hafi 

skilað sé vel til vinnustaðarins og því hafi hún verið sátt við starfslok.  

Flestir sem tóku þátt í rannsókninni höfðu unnið að því að setja nýjan starfsmann í starf 

þeirra áður en til starfsloka kom. Markmið þess var að auðvelda nýja starfsmanninum að 

því að aðlagast starfinu og til þess að deila þekkingu sem myndi þá haldast innan 

vinnustaðarins. Áhugavert er að flestir hefðu viljað halda áfram að vinna þrátt fyrir aldur 

og að lítið hafi verið gert úr þekkingu þeirra og reynslu þegar til starfsloka kom (Sigríður 

Hjálmarsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2014).   

Árið 2007 var gerð rannsókn sem náði yfir fimm lönd innan Evrópu og var þar verið að 

kanna hvort þekking myndi tapast innan skipulagsheilda þegar sérhæfðir starfsmenn 

hættu að vinna vegna aldurs. Flestir þátttakendur upplifðu að þeir hefðu mikilvæga 

þekkingu sem hefði mátt nýta betur með markvissari og nákvæmari aðferðum yfirfærðar. 

Í rannsókninni var einnig rætt við mannauðsstjóra sem voru sammála því  að það væri 

mikilvægt að koma í veg fyrir það þekkingartap sem kemur til vegna starfsloka hjá fólki 

með sérþekkingu. Tap tæknilegrar þekkingar er ekki það sem veldur mestum áhyggjum, 

heldur er það sú þekking sem einstaklingar hafa öðlast í gegnum reynslu. Þar af leiðandi 

er mjög mikilvægt að nota þá einstaklinga sem nálgast eftirlaunaaldur til þess að þjálfa 

annað starfsfólk. Einnig getur verið gott að búa til einhvers konar áætlun til þess að 

þekkingin tapist ekki þegar starfsfólk hættir, af hvaða sökum sem er. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kemur fram að allir þátttakendur voru sammála því að það besta sem er 

hægt að gera til þess að koma í veg fyrir þekkingartap er að starfsmaðurinn sem er að 
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hætta komi nýjum starfsmanni sjálfur inn í starfið. Annað hvort áður en til starfsloka 

kemur eða að hann vinni lengur til þess að vera til staðar fyrir nýja starfsmanninn 

(McQuade, Sjoer, Fabian, Carlos og Schroeder, 2007).    
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5 Öldrunarkenningar  

Öldrunarkenningar (e. Social theories of aging) hafa haft það að sjónarmiði að útskýra 

hvers vegna sumir einstaklingar eða hópar eru betur búnir en aðrir til þess að takast á við 

þær áskoranir sem koma í kjölfar öldrunar (DeLiema og Bengtson, 2017). 

Öldrun er hlutlaust heiti á ferli sem á sér stað þegar árin færast yfir mann. Það vísar til 

þess ástands að verða gamall. Aldraðir eru einn hópur samfélagsins og er alls ekki augljóst 

hverjir tilheyra þeim hópi, enda er það afar einstaklingsbundið hverjir tilheyra honum. 

Viðmið þess hverjir eru aldraðir eru önnur í dag heldur en þau voru áður fyrr og eru þau 

sérstök fyrir íslenska menningu og öðruvísi en annars staðar. Hér á landi öðlast 67 ára 

einstaklingar rétt til ellilífeyris og er sjötugum einstaklingum gert að láta að opinberum 

störfum. Víða annars staðar öðlast einstaklingar þessi réttindi áratug fyrr og eru þessi 

réttindi sumstaðar sveigjanleg og því ekki bundin við ákveðið aldursár. Opinberu 

skilgreiningarnar eru pólitískar ákvarðanir sem eru sniðnar eftir geðþótta og þörfum 

stjórnvalda hverju sinni (Jón Björnsson, 1996). 

Í greininni Er óþarfi að kvíða ellinni? eftir Ingunni Stefánsdóttur (2009) kemur fram að 

hægt sé að skipta öldrunarkenningum í tvennt. Annars vegar eru það kenningar sem fjalla 

um líkamlegt heilbrigði, en þær kenningar lýsa því hvernig líkaminn breytist í kjölfar 

öldrunar. Hins vegar eru það félagssálfræðilegar kenningar en þær kenningar leitast eftir 

að skoða mannlegan þroska og öldrun en þó er tekið tillit til einstaklingsbundinna 

breytinga á sviði vitsmuna, hegðunar og félagslegra samskipta. Ingunn bendir á að gott sé 

fyrir fólk sem er farið að eldast að kynna sér öldrunarkenningar en þannig geti það áttað 

sig á því hvaða breytingar hafi átt sér stað eða munu eiga sér stað. Einnig er gott fyrir 

aðstandendur að kynna sér öldrunarkenningar þar sem þær geti víkkað sjóndeildarhring 

þeirra og þannig auðveldað þeim að skilja aldraða einstaklinga (Ingunn Stefánsdóttir, 

2009).  

5.1 Öldrunarfræði 

Öldrunarfræði (gerontologia) er ung fræðigrein. Læknisfræðileg hlið hennar er eldri en 

hinar, félagsfræði og sálfræði. Flestar kenningar um öldrun og áhrif hennar byggjast á 

þeim hugmyndum sem ganga á meðal almennings og má þá nefna dæmi um að aldraðir 

séu almennt einmana. Rof hefur verið á fjölskyldutengslum í kjölfar iðnvæðingarinnar og 
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aukinnar borgarmyndunar, skapgerð verður sveifluminni, missir við starfslok sé erfiður og 

að lokum að öldrun fylgi fleiri vandamál og sjúkleiki (Björn Þórleifsson, 1996). 

Fræðigreinin fjallar um öldrun út frá mismunandi sjónarhornum, eins og þá þætti sem 

snerta síðustu árin, félagslega, sálræna og læknisfræðilega og er nauðsynlegt að gera sér 

grein fyrir samspili allra þessa þátta og hvaða áhrif þeir hafa á aldraða einstaklinginn. 

Fræðigreininni er stundum skipt upp í tvær undirgreinar sem nefnast öldrunarlækningar 

og félagsöldrunarfræði. Fræðin segja frá áhrifum menningarlegra og félagslegra þátta 

sem hafa áhrif á öldrunarferlið. Líðan einstaklingsins á þessu æviskeiði ræðst mikið af því 

félagslega umhverfi sem hann býr í og er því nauðsynlegt að skoða öldrun einstaklinga í 

félagslegu samhengi (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006b).  

Hugtakið lífsgæði hefur rutt sér rúms í öldrunarfræðum þegar verið er að fjalla um 

farsæld og vellíðan aldraðs fólks. Lífsgæði eru það sem lætur líf hvers og eins vera gott og 

ræðst það af bæði hugarfari og kringumstæðum. Fjögur sameiginleg einkenni má finna 

hjá eldra fólki sem að eigin mati upplifir lífsgæði en þau eru: nánd, sátt, gleði og virkni. 

Með nánd er átt við að einstaklingar finni nánd við aðra eða með öðrum orðum að þau 

eru í gagnkvæmum tilfinningatengslum við annað fólk þar sem báðir aðilar bæði gefa og 

þiggja. Fólk upplifir að það sé mikilvægt og að einhver þarfnist þess. Ekki má gleyma að 

maður sjálfur leggi eitthvað af mörkum í samskiptunum og er þess vegna ekki bara 

þiggjandi. Með sátt er átt við að fólk virðist hafa náð fullum sáttum við sjálft sig og 

umhverfið. Það kvíður ekki fyrir því sem mun koma. Fortíð, nútíð og framtíð þurfa ekki að 

vera fullkomin en eru þó fullgóð. Gleðin vísar til þess að farsæla fólkið er alla jafna glatt 

og vísar til hins venjulega dagsfars, það er að segja að í meginatriðum þyki fólki gaman að 

vera til. Gleðin þarf ekki að vera óslitin heldur að á eftir depurð komi gleðin aftur. Að 

lokum er það svo virkni en með henni er átt við að fólk taki fullan þátt í lífinu og hafi bæði 

áhuga á umheiminum en geri líka kröfur til hans (Jón Björnsson, 1996a)  

 

5.2 Æviskeiðin 

Sálfræðingurinn Erik H. Erikson setti fram þá hugmynd að lífið væri ákveðin átök á hverju 

þroskaskeiði og að enginn kæmist framhjá þeim. Æviferli mannsins skipti hann niður í 8 

skeið og einkennist hvert þeirra af tilteknum átökum sem koma annars vegar til vegna 

erfða einstaklingsins og hins vegar samfélagsvirkni. Þegar einstaklingurinn kemst í 



 

27 

gegnum hvert átak er hann með sterkara sjálf og fastmótaðari sjálfsmynd að því sögðu að 

hann hafi komist farsællega í gegnum þau. Ef ekki þá staðnar hann á því skeiði sem ekki 

vel tókst til á og kemst því ekki að næsta skrefi (Jón Björnsson, 1993).  

Kenning Erikson (e. Erikson‘s Psychosocial Development Theory) skiptir ævinni upp í átta 

æviskeið: 

➢ Traust – vantraust (0-1 árs)  

➢ Sjálfstæði – skömm (1-3 ára)  

➢ Frumkvæði – sektarkennd (3-6 ára)  

➢ Iðjusemi – vanmáttarkennd (6-11 ára)  

➢ Persónuleg sjálfsmynd – óskýr sjálfsmynd (12-20 ára)  

➢ Nánd – einangrun (20-40 ára)  

➢ Skapandi – stöðnun (40-65 ára)  

➢ Sátt – örvænting (65 ára og eldri) (Berger, 2011). 

Síðasta æviskeiðið sem hann nefnir er sátt eða örvænting og snýst það um hvort 

einstaklingurinn sé sáttur eða fullur örvæntingu. Sáttir einstaklingar eru þeir sem eru 

stoltir og gleðjast yfir því að hvað þeir hafa áorkað miklu í gegnum lífið. Þeir sem líta á lífið 

sitt með eftirsjá og vonbrigðum og finnst of lítið eftir af lífinu til þess að hefja nýtt líf eða 

fara nýjar leiðir eru þeir sem upplifa örvæntingu (Berger, 2011).  

Á hverju stigi upplifir einstaklingurinn sálfélagsleg átök. Árangur hvers skeiðs gefur 

vísbendingu um hvernig muni ganga á næsta skeiði. Ef einstaklingnum gekk ekki vel er 

hann ekki í stakk búinn til þess að takast á við næsta skeið og hefur því ekki náð að þróa 

áætlaðan styrk og því ekki undirbúinn fyrir síðari stig (Allen o.fl., 2013). 

5.3 Þrenns konar aldur 

Sálfræðingurinn J. Birren varpaði fram hugmynd um að aldri fólks mætti skipta í þrennt, 

hinn líffræðilega, sálfræðilega og félagslega (Jón Björnsson, 1996b). 

Líffræðilegi aldurinn segir til um hvernig tíminn færist yfir líkamann og líffærin. Þessi 

aldur vísar til þess hversu langt maður er frá ævilokunum og ræðst aldurinn út frá erfðum 

sem setja ævilengd hámark. Lífsmáti, lífsskilyrði og heppni hafa mikil áhrif á líffræðilegan 

aldur. Nútíma læknisfræði getur haldið lífi í fólki mun lengur en áður, til dæmis með 
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lyfjum, líffæraflutningum og tengingum við vélar. Það sem hefði leitt fólk til dauða hér 

áður fyrr nær fólk yfirleitt að lifa i gegnum með hjálp læknisfræðinnar (Jón Björnsson, 

1996b). 

Sálfræðilegur aldur segir frá því hvernig einstaklingurinn skynjar tímann og aldur sinn 

en einnig hvar hann staðsetur sjálfan sig á æviferlinum. Ungum manni getur þótt hann 

gamall vegna óhamingju sem hann upplifir á meðan gömlum manni gæti þótt hann vera 

ungur í anda og hagað sér samkvæmt því (Jón Björnsson, 1996b). 

Félagslegur aldur er sá aldur sem er í samhengi við félagslegt umhverfi einstaklingsins. 

Samfélagið hefur sína afstöðu til aldurs og færir einstökum aldurshópum stöðu og 

samfélagslega þýðingu, réttindi og skyldur. Samfélagið hefur til að mynda tilætlanir og 

væntingar til aldraðra sem þeir hafa oft sjálfir gert að sínum eigin. Samfélögin eru þó  ólík, 

þar sem í einu samfélagi er aldraður einstaklingur sjálfkrafa í virðingarsessi með ákveðin 

réttindi á meðan í öðru er hann annars flokks þegn (Jón Björnsson, 1996b). 

Bæði líffræðilegur og menningarlegur tími hefur áhrif á það hvernig fólk eldist. Þegar 

talað er um líffræðilegan aldur þarf að taka mið af þeim líkamlegu breytingum sem eiga 

sér stað á æviskeiðinu en þegar rætt er um menningarlegan tíma er átt við þær hefðir 

sem öldrunarferlið mótast af í viðkomandi samfélagi. Þetta helst þó bæði í hendur. 

Menningin hefur að einhverju leyti orðið fyrir áhrifum líffræðilegra staðreynda en aftur á 

móti hefur hún einnig áhrif á líkama manna og hvernig fólk eldist. Aldrað fólk ber þess oft 

áþreifanleg merki um hvaða störf og hlutverk það hafði á lífsleiðinni (Gísli Pálsson, 1996).  

 

5.4 Hlédrægnikenningin 

Ein útbreiddasta kenningin um persónuleika aldraðra er hlédrægnikenningin (e. 

Disengagement theory) en hún byggðist á langsniðsrannsókn sem fór fram á árunum 

1955-1962 og var framkvæmd á einstaklingum 70-90 ára. Heiti kenningarinnar vísar til 

þess að tilhneiging aldraðra sé að draga sig í hlé eða setjast í helgan stein eins og það er 

stundum kallað. Samkvæmt kenningunni er það manninum eðlislægt að draga sig í burtu 

frá tengslum sínum og skuldbindingum gagnvart umheiminum þegar hann eldist. Þarna 

eru bæði einstaklingurinn og samfélagið sammála um að aldraðir eigi að draga sig í hlé og 

kemur það báðum sér vel. Kenningin hefur tvær hliðar. Annars vegar hlið samfélagsins og 

hins vegar hlið einstaklingsins. Samkvæmt hlið samfélagsins eru einstaklingar dauðlegir 
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og þeir falla frá og þarf því að eiga sér stað endurnýjun einstaklinga. Hlutverkum þeirra 

sem falla frá lýkur ekki með dauða þeirra heldur þurfa aðrir að taka við þeim. Þegar litið 

er á hlið einstaklingsins segir að það sé eðlilegt að þegar aldurinn færist yfir einstaklinga 

hneigjast þeir til að losa sig við ábyrgð og byrðar, draga sig í hlé frá skuldbindingum og 

hlutverkum sem þeir hafa tekið að sér í gegnum ævina. Það er misjafnt hvenær þessi þörf 

kemur fram hjá einstaklingum og er það ekki endilega árafjöldinn sem skiptir máli heldur 

frekar “sálrænn aldur”. Áhugi einstaklinga á umheiminum dvínar og kýs einstaklingurinn 

frekar að dvelja við minningar heldur en athafnir og á gamall maður ekki framtíð í þessum 

heimi (Jón Björnsson, 1996c). 

5.5 Athafnakenningin 

Grunnhugmynd athafnarkenningarinnar (e. Activity theory) er sú að fólk sem er á miðjum 

aldri er bæði duglegt og nytjasamt fyrir sjálft sig og aðra. Það er meðvitað um það og leiðir 

það til vellíðunar og jákvæðrar sjálfsmyndar. Það færir manni vellíðan að vita til þess að 

maður geri gagn, þ.e. þegar maður finnur fyrir samfélagslegum tilgangi og til mikilvægis 

síns. Þeir sem ekki hafa hlutverk eru vansælir og skiptir aldur þar ekki endilega máli. 

Einstaklingar eiga það til að afneita hrörnun sinni og vilja halda sem lengst í þá lífshætti 

sem einkenndu miðævi þeirra. Best er að tryggja vellíðan aldraðra með því að gera þeim 

kleift að viðhalda lífsháttum þeirra því hún verður ekki tryggð með því að taka af þeim alla 

ábyrgð og hrekja þau í einangrun heldur er mikilvægt að reyna að teygja miðævina eins 

langt inn í ellina og hægt er. Eftirlíkingar athafna eða hlutverka eru oft betri  heldur en 

engar og er því vernduð vinna og tómstundastarf mikilvægt þegar starfslok eiga sér stað 

(Jón Björnsson, 1996c). Helsti talsmaður kenningarinnar, Robert J. Havighurst, segir það 

skipta miklu máli að til að viðhalda jákvæðari sjálfsmynd verði aldraðir að finna ný 

hlutverk í stað þeirra sem týndust vegna ellinnar (Schroots, 1996).  

5.6 Samfellukenningin 

Samfellukenninguna (e. Continuity theory) má horfa á sem nokkurs konar andstæðu við 

hlédrægni- og athafnakenninguna. Fólk er jafn mismunandi og það er margt og gefur auga 

leið að það hefur átt mismunandi ævi, sem leiðir til þess að það verður einnig mismunandi 

í ellinni. Fólk kýs að halda ákveðinni samfellu í lífi sínu á bæði gjörðum og lífsháttum og 

verður þessi afstaða sterkari eftir því sem líður á aldurinn. Vellíðan í ellinni verður tryggð 

með því að einstaklingar eigi þess kost að mæta ellinni með sínum eigin hætti, það er að 
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ellin rjúfi sem minnsta samfellu einstaklingsins í æviferlinum og lífstílnum. Þannig gerir 

ellin mann ekki að öðru en maður hefur verið (Jón Björnsson, 1996c).  

Kenningin byggist á þróun persónuleikans sem snýst um að einstaklingurinn fái 

verkefni til að leysa á hverju þroskastigi. Þegar til ellinnar kemur verða því engar 

meginbreytingar og er því samfella í lífi einstaklingsins frá vöggu til grafar (Anna Jónsdóttir 

o.fl., 1996a).  

5.7 Hlutverkakenningin 

Helsta áskorun sem eldra fólk upplifir samkvæmt hlutverkakenningunni (e. Role theory) 

er að það eru meiri líkur á því að fólk tapi hlutverkum sínum heldur en að finna ný. Slíkur 

skaði er að mestu leyti óafturkræfur og getur leitt til þess að rof verður á félagslegri 

sjálfsmynd og að sjálfsálit minnki (Kart og Kinney, 2001). Mismunur á viðhorfum 

einstaklinga til vinnunnar hefur áhrif á val þeirra um starfslok og hversu mikilvæg vinna 

þeirra er í lífi þeirra. Samkvæmt kenningunni hafa hlutverk í lífi einstaklinga mikil áhrif á 

sjálfsmynd þeirra og geta starfslok myndað rof á persónulega sjálfsmynd. Þegar þetta á 

sér stað getur það leitt til þess að einstaklingar upplifi minni lífsánægju og  meiri streitu 

(Davies og Cartwright, 2011). 

Einstaklingurinn getur ekki orðið hamingjusamur nema að hann geti haldið hlutverkum 

sínum, bæði félagslega og á vinnumarkaði. Þegar að starfslokum kemur þar því að finna 

ný hlutverk (Anna Jónsdóttir o.fl., 1996a). 

5.8 Áskorunin um verklok 

Fræðimaðurinn R. Peck bætti við kenningu Erikson um æviskeiðin en hann mat það svo 

að það sem skiptir mestu máli fyrir farsæld á efri árum er hversu vel einstaklingnum takist 

að laga verðmætamat sitt að ákveðnum óhjákvæmilegum staðreyndum elliáranna í tæka 

tíð. Peck nefndi þrjár áskoranir sem getur leitt til annað hvort andlegs vaxtar eða 

stöðnunar. Fyrsta áskorunin snýst um að einstaklingurinn finni sér ný áhugamál eða  hann  

verði að öðrum kosti fangi starfs eða starfsframa. Þessu má lýsa sem áskorunina um 

verklok og snýst hún um það hvort einstaklingurinn sé einhvers virði, þrátt fyrir að hann 

sé hættur að skila verki daglega og hvort hann nái að sjá staðfestingu á sjálfum sér í öðrum 

hlutverkum en starfinu. Sumum finnast þeir einskis virði þar sem atvinnan var stór þáttur 

í sjálfsmyndinni, á meðan aðrir eiga auðvelt með að finna nýja réttlætingu tilverunnar og 
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ný áhugaefni í stað þeirra sem hurfu í kjölfar starfslokanna. Önnur áskorunin snýst svo um 

að aðlagast öldruninni eða að hefja sig yfir hana. Sumir eiga það til að festast í öldruninni 

og komast ekki frá henni. Hugsun og samræður þessara einstaklinga snúast iðulega um 

verki, hægðir og hrukkur. Aðrir ná að komast yfir þetta og viðurkenna þennan ókost 

ellinnar en ná þó að snúast frá þessari staðreynd og njóta þess sem lífið hefur upp á að 

bjóða. Þriðja áskorunin er svo að bindast eigin sjálfi eða að hefja sig yfir það og eru það 

áskoranir sem snúast um endanleika lífsins og þá vitund að maður sé á leiðinni úr 

heiminum. Dauðinn er ekki fjarlægur möguleiki lengur heldur gæti hann verið á næsta 

leiti. Sumir fyllast örvæntingu á meðan aðrir halda ró sinni og eru sáttir við þátttöku sína 

í veröldinni (Jón Björnsson, 1996c). 
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6 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verkefnisins verður farið yfir markmið þess, hvernig þátttakendur voru 

valdir og þá rannsóknaraðferð sem beitt var. Rannsóknaraðferðin sem notuð var nefnist 

eigindleg aðferðafræði og verður sú aðferð útskýrð nánar. Einnig verður farið yfir hvernig 

viðmælendur voru valdir og þeir kynntir. 

6.1 Markmið rannsóknarinnar  

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvernig starfslok fóru fram hjá einstaklingum 

sem kusu að hætta störfum fyrr heldur en starfsmannastefna segir til um. Þar að auki var 

farið yfir undirbúning sem á sér stað fyrir starfslok. Að lokum var markmiðið að komast 

að því af hverju sumt fólk kjósi að hætta fyrr störfum heldur en nauðsynlegt er. 

 

6.2 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Eigindlegar rannsóknir má rekja aftur til heimspeki á fyrri öldum. Þær eru fjölbreytilegar 

og því erfitt að gefa út eina skilgreiningu á þeim. Þær eiga það þó flestar sameiginlegt að 

markmið þeirra er að leitast við, lýsa og skilja ákveðin mannleg fyrirbæri. Reynt er  að fá 

upp heildarmynd af ákveðnu fyrirbæri og sjá þannig tengsl innan tiltekinnar menningar 

eða kerfis. Í eigindlegum rannsóknum er lögð áhersla á það persónulega en á sama tíma 

það sem er hér og nú. Rannsakandi ver miklum tíma í að greina gögnin sem hann komst 

yfir. Í þessum tegundum rannsókna er það rannsakandinn sjálfur sem er mælitækið og er 

nauðsynlegt að hann sé meðvitaður um viðhorf sín, en líka um fyrirfram ákveðnar 

hugmyndir um rannsóknarefnið. Misjafnar aðferðir eru nýttar til að safna gögnum og má 

þar nefna rýnihópa, vettvangsathuganir, skoðun skjala eða gagna sem til eru og að lokum 

er hægt að taka viðtöl. Sýn eigindlegra rannsókna er dýpri á það sem rannsakað er heldur 

en í megindlegum rannsóknum. Með eigindlegum rannsókum er rannsóknarefnið skoðað 

og er farið ítarlega í það sem verið er að rannsaka (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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6.3 Fyrirbærafræði 

Fyrirbærafræði (e. phenomenology) er eigindleg rannsóknaraðferð sem notuð er með 

það að markmiði að auka skilning á mannlegum fyrirbærum. Með aðferðinni er hægt að 

komast að niðurstöðu sem getur bætt þjónustu líkt og heilbrigðisþjónustu. 

Upphafsmaður fyrirbærafræðinnar var Edmund Husserl, en með aðferðinni vildi hann 

koma með mótvægi gagnvart einhliða megindlegri aðferðafræði og hugsun. Þessi aðferð 

byggir á þeim skilningi að hver og einn sjái heiminn með sínum eigin augum og að sýn 

hvers og eins mótist af fyrri reynslu og túlkun þeirrar reynslu. Til þess að komast í skilning 

við eitthvert mannlegt fyrirbæri þarf rannsakandinn að eiga samræður við þann sem 

upplifað hefur þá reynslu sem er verið að skoða. Út frá samræðunum verður svo 

heildstæð mynd af því sem rannsakað er. Það er misjafnt hversu marga viðmælendur þarf 

í fyrirbærafræði (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

 

6.4 Viðtöl  

Þegar viðtöl eru notuð sem gagnasöfnunaraðferð í rannsóknum má segja að gögnum sé 

safnað í gegnum viðtal. Aðferðin hentar vel þegar verið er að skoða reynslu fólks af 

ýmsum tilefnum og er hægt að nýta hana í ólíkum tegundum rannsókna. Það er þó líka 

hægt að nota aðferðina samhliða öðrum aðferðum og má þar nefna lífeðlisfræðilegar 

mælingar, skýrslu, dagbækur og athuganir. Þegar ákveðið er að notast við viðtöl í 

rannsóknum þarf fyrst og fremst að hugsa til þess hvort sú aðferð sé sú besta til þess að 

svara þeim rannsóknarspurningum sem leitast er svara við (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Einstaklingsviðtöl sem notuð eru í eigindlegum rannsóknum eru ýmis konar. Þau eru 

opin/djúp/óstöðluð eða hálf-opin og eru þau notuð til þess að veita skilning á því sem fólk 

hefur upplifað en líka til þess að lýsa félagslegum ferlum. Í viðtölum myndast samræður 

þar sem rannsakandinn var búinn að ákveða umræðuefnið áður og þarf  að leggja sitt af 

mörkum til þess að mæta viðmælendum á jafningjagrundvelli. Með viðtölum í 

eigindlegum rannsóknum er leitast við að ná dýpt í samræðunum um viðfangsefnið sem 

rannsakað er. Samskipti verða persónulegri í eigindlegum rannsóknum heldur en 

megindlegum þar sem notast er við spurningalista sem þátttakendur svara (Helga 

Jónsdóttir, 2013). 
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Tekin voru viðtöl við 16 einstaklinga  sem áttu það allir sameiginlegt að hafa lokið 

störfum fyrir 67 ára aldur. Rannsakandi þekkir til forstöðumanna sem reka 

félagsmiðstöðvar eldri borgara á höfuðborgarsvæðinu og fékk þá til þess að spyrja 

einstaklinga sem sækja starfið í félagsmiðsöðvum hvort einhverjir hefðu áhuga á því að 

taka þátt í rannsókn um starfslok. Rannsakandi var búinn að semja kynningarbréf um 

rannsóknina og koma því til forstöðumannana og fékk þá til að koma því áfram á 

upplýsingatöflur félagsmiðstöðvanna. Þess var gætt að letur væri stórt og að texti bréfsins 

væri hnitmiðaður og skýr. Áhugasamir gátu í framhaldinu haft samband annað hvort við 

forstöðumennina eða rannsakandann sjálfan. Í viðauka 1 má sjá kynningarbréfið í heild 

sinni.  

Rannsakandi nýtti einnig aðrar leiðir til þess að finna viðmælendur svo sem að auglýsa 

eftir þeim í gegnum samfélagsmiðla og að prenta út minni útgáfu af kynningarbréfi og 

dreifa í blokkir fyrir eldra fólk. Áhrifamesta aðferðin var með auglýsingu á 

samfélagsmiðlum. 

Þær forsendur sem gefnar voru á vali þátttakenda voru að þeir þyrftu að vera 67 ára 

eða eldri og að starfslok þeirra hafi átt sér stað fyrir þann aldur. Reynt var að velja 

þátttakendur með  ólíkan starfsferil.  

Tekin voru viðtöl við 16 einstaklinga, 4 karlmenn og 12 konur. Viðtölin voru tekin upp 

á síma. Vegna óviðráðanlegra aðstæðna (Kórónafaraldurs á Íslandi í febrúar og mars 

2020) var sumum gefinn kostur á að svara spurningum í gegnum tölvu og var svo 

rannsakandi í sambandi við þá aðila til þess að fara dýpra í þau svör sem ekki gáfu nægar 

upplýsingar. Viðtölin voru öll skrifuð upp og þau þemagreind. Að lokinni þemagreiningu 

skrifaði rannsakandi upplýsingar inn í Excel og var þannig hægt að flokka eftir þemum og 

því  auðvelt að fara yfir nauðsynlegar upplýsingar frá öllum viðmælendum.  

 

6.5 Þátttakendur 

Við gerð rannsóknar líkt og þessarar var fyllstum trúnaði heitið ásamt nafnleynd og var 

viðmælendum öllum gefin dulnefni og heiti á vinnustöðum voru fjarlægð. 

Allir viðmælendur eiga það sameiginlegt að hafa látið af störfum fyrir 67 ára aldur eins  

og algengt er.   
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Andrea er 67 ára gömul einstæð kona sem býr í höfuðborginni. Hún er menntaður 

sjúkraliði og hefur unnið við störf sem henta þeirri menntun frá því hún byrjaði að vinna. 

Starfsferill hennar spannar um 50 ár og lauk honum þegar hún var 66 ára.  

Birkir er 77 ára einstæður karlmaður sem býr í Kópavogi. Öll hans starfsævi fór 

fram hjá sama fyrirtækinu og því var hann með mikla þekkingu og reynslu þegar hann 

lauk störfum. 

Arna er 77 ára gömul kona og er starfsævi hennar 40 ár. Hún lauk störfum 65 ára 

og var ávallt í hótelstörfum. 

Breki er aðeins 60 ára gamall karlmaður og lauk hann störfum 58 ára. Hans 

starfsævi er 44 ár og var hann því töluvert ungur þegar hann hóf störf upphaflega.  

Dóra er 76 ára gömul kona og vann hún í yfir 40 ár. Þar af vann hún við kennslu í 

36 ár og vann meðal annars í 20 ár á síðasta vinnustað sem hún var á áður en hún lauk 

störfum 64 ára.  

Elías er 67 ára gamall karlmaður og tæknifræðingur utan af landi. Hann vann 

lengi á sama vinnustað eða í 37 ár. Hann sagði upp störfum um áramót og vann í sex 

mánuði eftir uppsögn og var hann 65 ára þegar hann hætti að vinna.  

Elsa er 70 ára gömul kona og starfaði sem kennari. Hún hætti að vinna þegar hún 

var 62 ára.  

Gylfi er 66 ára karlmaður og er starfsævi hans um 38 ár, þar af starfaði hann 25 

ár á síðasta vinnustað sem hann vann á. Hann lauk störfum þegar hann var 63 ára. 

Hrönn er 67 ára gömul kona og býr úti á landi. Hennar starfsævi er 45 ár en á 

þeim árum vann hún 32 ár á síðasta vinnustað sínum og starfaði hún sem bókari. 

Karen er 69 ára kona og lauk störfum þegar hún var 66 ára. Starfsævi hennar eru 

40 ár þar sem hún vann í 35 ár í banka og svo 5 ár á bæjarskrifstofu. 

Lóa er 65 ára kona og var hún aðeins 48 ára þegar hún hætti að vinna. Starfsævi 

hennar nær þó 45 árum og vann hún meðal annars við verslunarstörf og sem skólaliði. 

Sara er 64 ára kona og er starfsævi hennar 40 ár, þar af vann hún á síðasta 

vinnustaðnum í 31 ár. Hún lauk störfum 63 ára. 

Sonja er 71 árs kona og lauk störfum þegar hún var 65 ára eftir að hafa verið á 

vinnumarkaði í 45 ár og voru síðustu 25 starfárin hennar á sama vinnustað.  
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Sóley er 54 ára kona og lauk störfum 52 ára. Hún vann í 34 ár við meðal annars 

eldhússtörf og þrif. 

Tinna er 64 ára kona og er starfsævi hennar 37 ár. Hún vann sem bókari og hætti 

hún að vinna 64 ára. 

Unnur er 75 ára kona og var 52 ára þegar hún hætti að vinna. Hennar starfsævi 

er 42 ár og vann hún alls konar verkamannavinnu. Á síðasta vinnustað sem hún vann á 

var hún í 13 ár og fólst það starf í að reka efnalaug. 

 

6.6 Spurningalisti  

Spurningalisti var saminn með hliðsjón af greinum sem lesnar voru við heimildaleit. Einnig 

var stuðst við aðra spurningalista í sambærilegum verkefnum sem höfundur skoðaði á 

netinu við gerð spurningalistans. Spurningarnar voru 16 talsins og voru nokkrar þeirra 

með undirspurningum sem hægt var að nota til að halda samræðum gangandi ef svo 

kæmi upp á að þess þyrfti. Spurningunum má skipta í þrjá hluta og er sá fyrsti 

bakgrunnsspurningar, þar á eftir spurningar um starfslokin sjálf og að lokum spurningar 

um daglegt líf. Í viðauka 2 má sjá spurningalistann í heild sinni.  
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7 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og verður farið yfir þau þemu 

sem voru greind í viðtölunum. Þau þemu sem stuðst var við voru 7 talsins. Þau eru 

ástæður starfsloka, starfsánægja, hlutverk í dag, vinnufélagar, undirbúningur og 

ráðleggingar, nýting þekkingar og ákjósanleg starfslok. Beinar tilvísanir verða nýttar úr 

þeim viðtölum sem tekin voru með það að markmiði að gefa betri mynd af því 

viðfangsefni sem skoðað var í rannsókninni.  

 

7.1 Ástæður starfsloka 

Ástæður starfsloka hjá viðmælendum voru margvíslegar Sjá má af niðurstöðunum að 

margir gera sér grein fyrir því að þeir séu komnir á seinni helming lífsins og því um að gera 

að nýta tímann sem eftir er og finna sér ný áhugamál og með því sinna öðrum tilgangi í 

lífinu en þeim að skila af sér hefðbundinni vinnu. 

Margar ástæður voru gefnar fyrir því að starfslok áttu sér stað líkt og heilsuleysi, álag í 

vinnunni, meiri tími fyrir barnabörn og fleiri. Andrea var ein af þeim sem þurftu að ljúka 

skyndilega störfum vegna heilsuleysis. 

 

Andrea 

Ég hætti reyndar að vinna vegna þess að ég datt og fékk samfallsbrot á bakið 
1 apríl 2019. Ég hætti út af því en annars væri ég ennþá að vinna.  
Andrea hefði haldið áfram í 50% vinnu örugglega til sjötugs ef hún komist heil 
út úr þessu. 

 

Tveir viðmælendur luku störfum vegna þess að það voru breytingar á starfsumhverfi 

líkt og að starfið hafi verið lagt niður. Þrír viðmælendur luku störfum af þeirri ástæðu að 

vera komin á svonefnda 95 ára reglu en sú regla gerði fólki kleift að ljúka störfum þegar 

samanlagður starfsaldur og lífsaldur var orðinn 95 ár en þessari reglu gátu aðeins 

opinberir starfsmenn notið.  
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Elsa 

Var komin á 95 ára reglu og það kom drengur í barnabarnahópinn sem þurfti 
mikla aðstoð. 

Birkir 

Ég er, var búinn að vera hérna í 43 ár að vinna hjá [nafn fyrirtækis]. Þess vegna 
var ég á þessari reglu, þessi réttindi, þessi 95 ára regla. 

Sara 

jáá.. það er náttúrulega bara.. það er bara þannig á sínum tíma, sem kennari 
þá gat maður valið að vera í A eða B hluta lífeyrissjóð og vera semsagt á 95 
ára reglu og ég ákvað á sínum tíma að halda mig við þessa 95 ára reglu og var 
ekkert að breyta því.. og alltaf séð það fyrir mér en ég ætlaði kannski ekki að 
hætta sextug eins og ég hefði getað, af því að ég byrjaði það ung að kenna.. 
en svo það eru svona þrjú ár síðan ég hefði getað hætt.. en það var kannski 
ekkert þannig að ég vildi alveg hætta að vinna enn. 

 

Að lokum voru ýmsar áðstæður fyrir því að viðmælendur ákváðu að hætta störfum 

fyrir 67 ára aldur. Arna var alltaf ákveðin í því að hætta snemma. Hún byrjaði að vinna 

fyrir sér ung og vissi að hún myndi ekki tapa á því. Gylfi gaf upp nokkrar ástæður. Helstu 

ástæður voru að tveir vinir hans létust ungir að aldri og hafði hann sjálfur lent í veseni 

með hjartað á sér en starfið hans var þannig að það jók stress hjá honum til muna. Að auki 

nefndi hann að hann vildi kynnast barnabörnunum sínum betur. 

 

Gylfi 

Ég á þrjá stráka uppkomna sko.. og barnabörnin voru fjögur.. og ég hef alltaf 
haft rosalega gaman af þeim. Þetta eru einstaklingar á ferðinni, hver með sín 
einkenni.. Og ég náði að kynnast þeim miklu meira heldur en strákunum. 

 

Elías var orðinn þreyttur í vinnunni en álagið á honum hafði aukist eftir hrunið þar sem 

hann hafði lítið af peningum til að vinna með en á sama tíma var hann beðinn um að gera 

betur og á endanum fékk hann nóg. Elías nefndi þó líka setningu sem faðir hans hafði sagt 

við hann sem hafði mikil áhrif á hann.  
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Elías 

En svo réði það svolítið hjá mér sko að pabbi var svona svolítill vinnualki eins 
og var nú kannski oft með fólk á þessum aldri. Og hann sagði, ég man svo vel 
eftir því, hann sagði sko við mig einhvern tímann, hann átti mjög erfitt með 
að vinna..  og hann sagði "ef ég hefði vitað hvernig þetta var að hætta, eftir 
að vera hættur að vinna, þá hefði ég hætt fyrr“. 

 

Sonja nefnir nokkrar ástæður fyrir starfslokum en líkt og Gylfi og Elías hafði hún fundið 

fyrir miklu álagi sem hafði áhrif á ákvörðun hennar um starfslok. Hún þurfti að vinna 

frameftir flest alla dag auk þess að vinna tvær helgar í mánuði ásamt því að taka með sér 

verkefnin heim. Hún gat ekki tekið orfof nema í tvær vikur í senn og var líf hennar skipulagt 

með tilliti til vinnunnar. Sonja hafði einnig þann kost að fá greiðslur úr viðbótalífeyrissjóði 

og hafði það mikil áhrif á ákvörðun hennar. Það sem er þó athugaverðast við svar hennar 

var að hún upplifði fordóma gagnvart sjáfri sér og aldri sínum. 

 

Sonja 

Ég vildi hætta störfum áður en að fólk færi að stinga saman nefjum um það 
hvort að ég „væri ekki farin að komast á aldur,“  eða spá í hvenær „ætlar hún 
eiginlega að hætta að vinna?“  Þetta var hugsunarháttur og talsmáti sem ég 
var búin að verða mikið vör við ekki síst frá hruni. Þarna fannst mér bera á 
fordómum og hæfileikavantrú á fólki sem komið var á sjötugsaldur. Ég vildi 
hafa vaðið fyrir neðan mig og verða fyrri til.  
 

 

Hrönn talaði um að henni hafi þótt þetta rétti tíminn. Hún var að vinna við bókhald og 

tölvur í lok starfsævinnar. 

 

Hrönn 

Mér fannst.. ég var að vinna við bókhald, og tölvur og  svona.. og mér fannst 
bara vera komið alveg nóg sko. Ég hefði ekkert kært mig um að vera að fara 
að læra eitthvað nýtt. 
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Eins og sjá má eru ýmsar ástæður fyrir því að viðmælendur hættu störfum fyrir 67 ára 

aldur líkt og venjan er.  

7.2 Starfsánægja 

Með aldurstengdri stjórnun er hægt að gera ráðstafanir til þess að komast yfir þær 

hindranir sem koma í kjölfar öldrunar starfsfólks. Markmið slíkrar stjórnunar er að 

viðhalda vilja og getu starfsfólks til þess að halda áfram að sinna starfi sínu.  

Ánægjulegt var að sjá að allir viðmælendur virðast hafa upplifað starfsánægju þegar 

þeir litu yfir starfsævi sína. Til að mynda segist Sóley hafa unnið mörg störf í gegnum tíðina 

og að hún hafi verið sátt á öllum stöðum. Tinna nefnir að það hafi verið gaman að vinna 

en að stjórnunarstörf eru þó slítandi. Örnu hlakkaði alltaf til að fara í vinnu og segist hún 

hafa upplifað að hún væri alltaf að vera að fara að skemmta sér. Sara segir að starfið 

hennar hafi alltaf þótt það gefandi og skemmtilegt.  

 

Sara 

mér hefur alltaf þótt ótrúlega gaman að vera kennari og semsagt í skóla.. bara 
alltaf þótt það mjög gefandi og skemmtilegt. Það er ekki það að ég væri leið á 
því.. en bara að fara að láta sjálfan sig í fyrsta sætið sko.. það er einhvern 
veginn þannig í þessu starfi að þú lætur alltaf skólann eða börnin .. lætur það 
alltaf ganga fyrir.. það stýrir öllu þínu lífi sko 

 

Elías segist hafa verið mjög ánægður enda hafi hann unnið fjölbreytileg störf á 

vinnustað sínum. Hrönn var einnig mjög ánægð að eigin sögn. 

 

Hrönn 

ég var bara ánægð í vinnunni.. annars hefði maður ekki verið þarna í 32 ár.. 
ég var bókari hjá [nafn fyrirtækis]. 

 

Sonja sagðist hafa upplifað starfsánægju í starfi sínu enda starfið fjölbreytt og með 

krefjandi verkefni. Starfið hennar var skemmtilegt en vegna mikils álags hafði það áhrif á 

starfsánægju hennar. 
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Sonja 

Starfið mitt var mjög fjölbreytt. Ég fékk ótal krefjandi verkefni sem var gaman 
að leysa ef tímapressan var ekki allt of mikil. Ég var í miklum samskiptum við 
annað fólk. Í rauninni var starfið mitt skemmtilegt en álagið gerði það að 
verkum að mér leið orðið ekki vel í þessu starfi og langaði til losna. 

 

Það er ánægjulegt að sjá að flestir viðmælendur hafi verið ánægðir í vinnunni enda 

verja flestir á vinnumarkaði stórum hluta ævinnar á vinnustað sínum og því ekki jákvætt 

ef starfsánægja er ekki til staðar. Hlutverk vinnuveitenda er meðal annars að gæta þess 

að starfsfólk verði ekki fyrir of miklu álagi sem dregur úr  starfsánægju starfsfólksins.  

7.3 Hlutverk í dag 

Flestir sem fara í gegnum starfslok eru meðvitaðir um að það sé stór breyting og að 

eitthvað hlutverk þurfi að koma í stað þess sem vinnan uppfyllti. Lífsfylling fólks sem hætt 

er að vinna er oft í samræmi við það hversu virkt fólkið er og er það oft svo að því fleiri 

hlutverk sem það hefur virðist lífsfylling þeirra oft vera meiri.  

Áhugavert var að komast að því hver helstu hlutverk viðmælendana eru í dag en allir 

virðast hafa eitthvað að gera og nefndu til að mynda enginn að leiði væri að til staðar. 

Karen segist vera í  kórsöng, taka þátt í starfi eldri borgara og að stunda golf og sund. 

Breki segist sinna áhugamálum sínum en tók þó ekki fram hver þau væru. Sóley hugsar 

vel um heilsuna og fer í sjúkraþjálfun og leikfimi. Einnig er hennar helsta hlutverk að hugsa 

um heimilið og að prjóna. Áhugavert er að Birkir segist ekki vera félagslyndur maður en 

hann hefur þó nóg að gera.  

 

Birkir 

Ég er mjög ófélagslyndur. Fyrir 30 árum ákvað ég að ég skyldi fara að læra 
sænsku.. og ég er búinn að vera að vinna að gerð íslenskrar sænskrar 
orðabókar.. Ég hef nóg að gera í þessu alla daga sko.. ég er í þessu í svona 4 
tíma á dag. Mér þykir bara gaman að þessu. 
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Andrea hefur nóg að gera meðal annars að fara á alls konar fyrirlestra á vegum U3A 

sem stendur fyrir „university of third age“. Hún á fullt af vinum og  gætir þess að  hitta 

annað fólk reglulega. Auk þess gengur hún mikið, fer í sjúkraþjálfun og sundleikfimi. Að 

lokum hjálpar hún mikið til við barnabörnin. Hún nefnir einnig að mikilvægt sé að maður 

hafi eitthvað fyrir stafni. 

 

Andrea 

Ég myndi ráðleggja öllum sem fara í starfslok að finna sér einhvern tilgang. 

 

Gylfi hefur einnig nóg að gera líkt og Andrea. Hann er til að mynda í Oddfellow, spilar 

golf og brids og er mikið með barnabörnin. Hann segir að þetta sé alveg yfirdrifið og finnst 

mikilvægt að eiga einhver áhugamál. 

 

Gylfi 

 Sko.. hvað ætlarðu að gera? Ef þú hefur ekkert áhugamál, þá býrðu það til.  

 

Hrönn hefur ekki haft áhyggjur af því að leiðast enda hefur hún haft nóg að gera síðan 

hún hætti að vinna. Hún les til að mynda mjög mikið, ferðast mikið bæði innanlands og 

utan, hugar að heilsunni og ver miklum tíma í sumarbústaðnum. Sömu sögu er að segja 

af Elíasi en hann nefnir að viðhald á sumarbústaðnum sé mjög mikið og því nóg að gera 

þar á sumrin. Eftir starfslok lærði hann á teikniforrit og hefur dundað sér mikið í því ásamt 

að skanna inn gamlar myndir. Hreyfing er líka einn þáttur sem hann hefur náð að sinna 

betur eftir að hann hætti að vinna. 

 

Elías 

Það breyttist eftir að við hættum að vinna.. ég hreyfi mig, eða við hreyfum 
okkur miklu meira heldur en áður. Hafði sig ekki til að fara út en núna getur 
maður hreyft sig eins og maður vill. Við erum heillmikið á skíðum líka. 
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Áhugavert var að heyra frá því sem Sonja gerir í dag en eftir að hún lauk störfum ákvað 

hún að skrá sig í háskólanám í fagi sem hún hefur mikinn áhuga á og er búin að ljúka 

bakkalárgráðu í því fagi. Einnig hefur hún mörg áhugamál sem hafa þurft að bíða betri 

tíma þar sem ekki gafst mikill tími til þess að sinna þeim á meðan hún var enn starfandi. 

Hún, eins og nokkrir aðrir viðmælendur, sinna heilsunni vel og stundar hún leikfimi og 

jóga. Hún á háaldraða móður sem hún sinnir auk þess að hún ræktar samband sitt vel við 

börn sín og barnabörn. Að lokum ferðast hún mikið með manni sínum. 

 

Það er jákvætt að sjá að allir hafi eitthvað fyrir stafni í stað þess að vera heima og 

leiðast. Mikilvægasti punkturinn er frá Gylfa þar sem hann bendir á að ef maður hefur 

ekkert áhugamál þá einfaldlega finnur maður sér það.  

7.4 Vinnufélagar 

Viðmælendur voru allir spurðir út í hvernig samband við fyrrum vinnufélaga væri. 

Hópurinn skiptist í tvennt þar sem annar hópurinn er í litlu eða engu sambandi við fyrrum 

vinnufélaga á meðan aðrir eru eða geta verið í miklu sambandi. Sjö viðmælendur segjast 

vera í litlu eða engu sambandi við fyrrum vinnufélaga. Karen er til að mynda ekki í neinu 

sambandi við sína félaga. Breki, Sóley, Dóra, Elsa og Hrönn eru í litlum samskiptum við 

sína félaga og segir Dóra að sambandið fari minnkandi með árunum en að hún heimsæki 

vinnustaðinn þó öðru hvoru. Elsa segist vera í sambandi við örfáa og Breki skiptist á 

skilaboðum í gegnum samfélagsmiðla. Hrönn er í sambandi við eina konu frá 

vinnustaðnum sínum. 

 

Hrönn 

Ég hef verið í svolitlum samskiptum við eina konu sem ég vann með, við svona 
heimsækjum hvora aðra. Þetta er svona, vinnustaðurinn minn var svona 
karlavinnustaður.. og bara ég var eiginlega bara ein á skrifstofunni undir það 
síðasta sko. 

 

Birkir hefur möguleika á því að vera í sambandi við fyrrum vinnufélaga en kýs að gera 

það ekki.  
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Birkir 

Já við vorum nú dálítið saman.. það var svona ákveðin klíka þarna í.. í vinnunni 
og hérna.. jújú.. enn enn, en ég sleit þessu öllu saman bara. Það er enþá, ég 
veit að þeir eru að hittast gömlu félagarnir. 

 

Það er þó örlítið stærri hluti hópsins sem eru enn í einhverjum eða miklum samskiptum 

við fyrrum vinnufélaga. Hjá Unni og Lóu er sambandið mjög gott og nefnir Unnur að svo 

hafi alla tíð verið. Arna er í stjórn fyrrum starfsmanna og er því í miklu sambandi við fyrrum 

vinnufélaga.  

Tinna nefnir skemmtilega tengingu inni á sínum gamla vinnustað sem hún var ánægð 

með. 

 

Tinna 

Það verður ágætt.  Reyndar karlavinnustaður en ég elska það.  Hef reyndar 
alltaf unnið með eingöngu karlmönnum og bara með dætrum mínum og 
dótturdóttir sem var frábært. 

 

Gylfi virðist vera í miklum og góðum samskiptum við fyrrum vinnufélaga sem einnig 

eru hættir að vinna en nefnir þó að sambandi minnki með tímanum. 

 

Gylfi 

Ja sko.. þeir sem eru hættir.. við hittumst mánaðarlega 
í morgunkaffi niður í Glæsibæ og þar hérna.. þar förum við yfir hérna.. við 
erum hættir að tala illa um vinnuna, við nennum því ekki..  
þannig að sko.. svo erum við í sambandi á feisinu líka  
en það slitnar allt rosa fljótt sko..það gerir það! mjög margir togast í sitthvora 
áttina sko 

 

Elías vann lengi hjá vinnustaðnum sem hann vann síðast á og þekkir því til margra 

starfsmanna. Á þeim vinnustað er flottur viðburður einu sinni í mánuði. Hann hefur 

reyndar ekki farið vegna þess að hann býr úti á landi og hefur því ekki þegið boð í 

kaffihitting í Reykjavík.  
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Elías  

Jaa það er svoan aðeins hjá mér sko.. ég fer nú svona.. ég fer í heimsókn svona 
kannski.. ég veit ekki, annan hvern mánuð.. þá kíki ég niðureftir.. svo er boðið 
hjá.. ég hef ekki farið sko.. en það er í Reykjavík, þá er boðið upp á að þeir sem 
eru hættir, þeir hitast í kaffi bara, einu sinni í mánuði eða eitthvað svoleiðis. 
Þeir hittast bara í matsalnum hjá [nafn fyrirtækis]. 

 

Sara er í þónokkrum samskiptum við fyrrum vinnufélaga en mögulega af þeim 

ástæðum að hún er þeim sem tóku við af henni innan handar þegar þörf er á. Hún passar 

sig þó á að vera ekki of uppáþrengjandi og gefa þeim vinnufrið. 

 

Sara 

jújú.. það er svona eins og maður vill sko. Ég náttúrulega hef komið þarna 
nokkrum sinnum núna útaf því að ég hef verið að aðstoða þær. En svo 
auðvitað reynir maður líka að fjarlægja það, og leyfa fólki að vinna í friði.. Ekki 
vera að anda ofan í hálsmálið.. ég held að ég sé bara í ágætis sambandi við 
þau. 

 

Sonja er í góðu sambandi við nokkra vinnufélaga og heimsótti vinnustað sinn stöku 

sinnum eftir starfslok.  

 

Sonja 

Ég er í góðu sambandi við nokkra fyrrverandi vinnufélaga og við hittumst 
annað slagið. Eftir að ég hætti störfum kom ég við og við í heimsókn á 
vinnustaðinn en geri minna af því eftir því sem lengra er liðið frá því að ég 
hætti. Þar hafa orðið heilmiklar mannabreytingar á þessum tíma og sjálfsagt 
eru þar nú fleiri sem ég þekki ekki heldur en þeir sem ég þekki. 

 

Eins og gefur að skilja er samband við vinnufélaga mismikið á milli einstaklinga og er 

líklegt að það minnki með tímanum. Það er þó jákvætt að einhverjir haldi sambandinu 

enn við vinnufélaga enda mikilvægt að eiga vini eftir að störfum líkur. Það ber einnig að 

hafa í huga að vinnustaðir eru ólíkir varðandi samskipti starfsfólks, þar sem oft eru 

samskipti lítil og starfsfólk hefur litla vitneskju um þá sem það starfar með. 
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7.5 Undirbúningur og ráðleggingar 

Viðmælendur voru allir spurðir út í það hvernig þeir undirbjuggu sig fyrir starfslokin og 

hvort þeir hefðu einhvers konar ráðleggingar fyrir aðra sem ættu eftir að fara í gegnum 

starfslok. Átta viðmælendur sögðust lítið hafa undirbúið sig eða jafnvel ekkert. Hluti þeirra 

viðmælenda höfðu ekki tækifæri til þess þar sem starfslok þeirra voru vegna heilsubrests. 

Þó má benda á að líkt og Sara sem segist ekkert hafa undirbúið sig sérstaklega, vissi þó 

hver upphæðin væri sem hún fengi í eftirlaun. Dóra undirbjó sig heldur ekki enn segist þó 

hafa fundið að nú væri rétti tíminn. Elsa segist hafa vitað að hverju hún gekk og því kannski 

ekki þörf á sérstöku námskeiði. Lóa hætti skyndilega vegna heilsubrests og því ekki í boði 

að fara á námskeið 

 

Dóra 

 Engin undirbúningur .. hrundi niður í vinnunni. 

 

Það var þó áhugavert að vita í hvernig undirbúningur hópsins sem undirbjó sig gekk 

fyrir sig. Karen og Tinna fóru báðar á starfslokanámskeið. Birkir fór ekki á námskeið þar 

sem það var ekki í boði en hann hafði þó lagt fyrir 25 þúsund krónur á mánuði frá því að 

hann var fertugur og hafði því undirbúið sig fjárhagslega í lengri tíma. Andrea fór á 

námskeið sem vinnan bauð upp á og segist hafa haft gaman að. 

 
Andrea 

Ég var búin að opna lífeyrissjóð þegar ég var 65 ára. Semsagt fyrir tveimur 
árum og fór niður í 50% vinnu úr 80%. Annars var ég alltaf í 100% vinnu og fór 
svo í 80 og svo í 50 og opnaði þá lífeyrissjóð 65 ára. Það fannst mér æðislegt. 
Af því að ég hef líka verið að passa barnabörnin mjög mikið. Ég fór á 
starfslokanámskeið eiginlega bara af því að þeir buðu upp á það árið sem ég 
var 65 ára. Og það var mjög skemmtilegt námskeið. Þetta var semsagt á [nafn 
fyrirtækis], hann bauð upp á þetta. Þá fékk maður kynningu á allra handa, eins 
og til dæmis gráa hernum, réttindamálum eldriborgara og frábær 
félagsskapur sem heitir U3A sem eru alþjóðasamtök og ég gekk í það félag. 

 
Gylfi var einnig vel undirbúinn fyrir starfslokin sín. Hann hafði rætt við þann lífeyrissjóð 

sem hann hafði greitt í og farið vel yfir fjármálin. Elías hafði einnig hugsað vel út í fjármálin 

sín. Sömu sögu var að segja af Hrönn. Ekkert af þeim þremur fór þó á námskeið. 
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Elías 

Maður spegulerar líka í fjárhagsástæðunum.. þannig að við sáum alveg að við 
gátum haft það alveg fínt með því að hætta 65 ára og þá bara gerðum við það 
og sjáum svo sem ekkert eftir því ég vissi nokkurn veginn hvernig við myndum 
hafa það, ég var alveg búinn að fara yfir það,  hvernig það væri allt saman.. 
þannig að ég svo sem beinlínis þurfti þess ekkert sko.. eins og ég segi, ég er 
með góðan lífeyrissjóð og hérna.. þessi viðbótarsparnaður, hann varð bara til 
þess að við gátum hætt fyrr, það er bara þannig. 

 

Sonja segist hafa undirbúið sig vel enda var ákvörðunin um starfslok tekin ári áður en 

hún átti sér stað. Hún vandi sig við tilhugsunina og lét sig hlakka til þess að losna úr þeirri 

spennitreyju sem hún var í. Hún hlakkaði einnig til að vera frjáls og að hafa tíma til að gera 

skemmtilega hluti. Hún nefndi þó einn mikilvægan punkt um að hætta sátt.  

 

Sonja  

Ég einsetti mér og gaf mér tíma til að hugsa jákvætt og fallega til ákveðinna 
vinnufélaga sem ég var ekki fyllilega sátt við. Ég var alveg ákveðin í því að láta 
af störfum í sátt og samlyndi við alla. Ég hafði stundum orðið vitni að því að 
fólk var ekki sátt þegar það lét af störfum og tók gremju með sér inn í 
framtíðina. Það ætlaði ég ekki að láta koma fyrir mig.   

 

Þrátt fyrir að mörg námskeið séu í boði voru ekki margir af viðmælendunum sem nýttu 

sér þau. Í einhverjum tilfellum var slíkt ekki í boði eða að ástæðan var skyndileg starfslok. 

Þeir sem undirbjuggu sig en ekki fóru á starfslokanámskeið virtust þó vera vel undirbúnir 

og höfðu hugsað þetta vel út. 

7.6 Nýting þekkingar 

Með hækkandi aldri byggist upp reynsla og þekking starfsfólks. Einn stór þáttur í starfsemi 

fyrirtækja er að miðla þekkingu á milli kynslóða. Það eru til alls konar aðferðir við að miðla 

þekkingu líkt og að spjalla yfir kaffibolla, námskeið og tölvupóstsamskipti.  

Í viðtölunum var farið yfir það með viðmælendum hvernig þau upplifðu það að koma 

þekkingu sinni og reynslu til skila á vinnustaðinn og voru viðmælendur meðal annars 

spurðir hvort þeir telji sig hafa náð að koma á framfæri þeirri þekkingu sem skiptir máli 
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fyrir vinnustaðinn. Aðeins tveir viðmælenda upplifa ekki að þeir hafi náð að skilja mikla 

þekkingu eftir. 

Breki 

Ekki nógu vel, enn er verið að hringja í mig til að fá upplýsingar 

 

Sara er enn að aðstoða vinnustaðinn við að koma nýjum starfsmanni inn í starfið þrátt 

fyrir að hún sé hætt að vinna en ein ástæða þess er vegna þess að mikill er álagstími er á 

ákveðnum tímum ársins og hentaði því ekki að þjálfa nýjan starfsmann á þeim tíma.  

Sara 

Hef auðvitað verið að setja nýjan skólastjóra í starfið og hef verið að hjálpa 
þeim.. Já núna í janúar og febrúar. Neinei, það er svo mikill álagstími og svo 
verður þetta bara að vera þannig að þegar verkefnin koma.. þú undirbýrð þig 
ekki fyrir  

 

Andrea, Birkir og Hrönn segjast ekki sitja á neinni þekkingu sem þau telja mikilvæga 

fyrir vinnustaðinn þeirra. Svo eru þau aftur á móti sá hluti hópsins sem segist hafa náð að 

koma á framfæri þekkingu sem þau telja mikilvæga. 

 

Gylfi 

jáá, ég skilaði henni áfram eins og ég mögulega gat. Og ég var mjög mikið í 
tölvukerfunum, ég hef alltaf sett memo inn í sko.. 

Dóra 

Já, skildi eftir ýmis gögn sem eftirmenn gætu nýtt sér 

Tinna 

Já reyndar og það mjög vel.  Vinn með dóttur minni og búin að koma allri minni 
þekkingu á hana.  Hún ber hana svo áfram til míns eftirmanns. 

 

Sonja virðist hafa skilað sína þekkingu nokkurn veginn eftir en þó var hún til taks nokkru 

eftir að hún hætti störfum. 



 

49 

Sonja 

Vinnuveitandinn treysti mér alfarið til að koma þekkingu minni til annarra 
starfsmanna. Vegna þess að ég ákvað með svo löngum fyrirvara að hætta 
störfum gat ég skipulagt hvernig ég gat best miðlað minni þekkingu til 
samstarfsmanna minna og gerði það eftir fremsta megni og samviskusemi. Ég 
var einnig tilbúin til að verða eftirmanni mínum að liði með svörum við 
spurningum sem hann þurfti til að leysa verkefni og gerði það þangað til löngu 
eftir að ég var hætt störfum. Mér fannst sjálfsagt mál að veita þessa aðstoð 
og sá ekki eftir tímanum sem fór í það. Ég bæði aðstoðaði eftirmanninn í síma 
og kom á vinnustaðinn og hjálpaði honum við að finna gögnin sem hann 
vanhagaði um.  

 

Það er því misjafnt hvernig  hópurinn upplifir að þekking þeirra hafi nýst, en þó 

mikilvægt að enginn hafi vísvitandi farið frá vinnustaðnum sínum með mikilvæga 

þekkingu án þess að reyna að koma henni á framfæri. Við starfslok starfsmanna hverfur 

þó alltaf einhver þekking og reynslu sem erfitt er að koma í veg fyrir.  

7.7 Ákjósanleg starfslok 

Starfslok sem gerast í nokkrum skrefum geta haft jákvæð áhrif á einstaklinga sem stefna 

að því að ljúka störfum í stað þess að ljúka störfum skyndilega.  

Viðmælendur voru allir spurðir út í það hvernig þeir myndu lýsa fullkomnum 

starfslokum. Sjö viðmælendur bentu á að sveigjanleg starfslok eða minnkandi vinnutími 

væri það sem myndi lýsa fullkomnum starfslokum. Sonja benti til að mynda á að hún hefði 

viljað minnkandi vinnutíma til að byrja með en eftir starfslokin hefði það ekki endilega 

verið það sem hún hefði viljað. 

Sonja 

Ég hefði gjarnan viljað trappa mig niður í starfi. Ég nefndi það við yfirmann 
minn í starfsmannaviðtalinu að ég væri til í að vinna áfram í hlutastarfi til 
dæmis að einhverjum sérhæfðum verkefnum en þó ekki á minni deild. En það 
stóð ekki til boða. Það var ekkert sem yfirmanninum kom til hugar og mér í 
rauninni ekki heldur. Það má líka segja að tæplega var hægt að ætlast til þess 
að það væri verið að búa til starf fyrir mig í fyrirtæki sem alltaf var að leita af 
leiðum til að spara. Eftir á að hyggja er ég fegin að ég hætti alveg hjá 
fyrirtækinu 
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 Breki segir að ákjósanleg starfslok séu þegar maður sé sáttur við að hætta og sé 

reiðubúinn til þess og Elsa segir að starfslok eigi að fara fram að yfirlögðu ráði en að þau 

séu ekki skyndiákvörðun. Sara segist ekki hafa viljað minnka við sig en það er vegna þess 

við hvað hún starfaði. 

Sara 

nei veistu, ég held að það sé betra að gera þetta svona. Allavega í svona starfi 
sko.. vegna þess að þú getur ekkert verið í hlutastarfi. Það er bara annað hvort 
eða..  

Gylfi var alveg á sama máli og Sara en af öðrum ástæðum 

Gylfi 

nei ég held að ég gæti ekki tekið þetta þannig sko.. hangandi með verkefnin 
alltaf yfir mér, farandi heim og þurfa að gera eitthvað tvöfalt á morgun.. það 
gengur ekki upp sko og svo annað hitt sko.. það er líka.. miklu þú veist bara 
sjálf út frá mannauðsstjórnun að það er yfirleitt lélegri nýting á mannskapnum 
í 50% vinnu 

Elías vildi ekki minnka við sig áður en hann hætti störfum en kom þó með góðan vinkil 

á góð starfslok. 

Elías  

Kannski er það svolítil synd að mönnum sé alveg kúplað svona út sko. Ég hugsa 
að það gæti verið svolítið sniðugt sko að menn sem eru komnir með mikla 
reynslu, gætu starfað þá kannski við ráðgjöf sko. Því það er ákveðin þekking 
sem tapast þegar menn eru búnir að vera svona lengi í starfi eins og ég sko 

Eins og fram kemur í þessu yfirliti má sjá mismunandi svör um hvernig viðmælendum 

þyki ákjósanleg starfslok eigi að vera. Það fer að öllum líkum eftir því hvert starfið er, hvort 

sveigjanleg starfslok henti eða ekki. 
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8 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að finna út hverjar helstu ástæður þess væru að fólk 

kysi að hætta  að vinna  fyrir 67 ára aldur líkt og venjan er. Það er líklega algengara að fólk 

vinni til 67 ára aldurs og því færri tilfelli þar sem fólk hættir fyrir þann aldur. Í þessum 

umræðukafla verður leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar voru 

ásamt því að varpa ljósi á niðurstöðu rannsóknarinnar. Í lok kaflans verður svo farið yfir 

það sem áhugavert væri að skoða í framhaldinu í tengslum við þetta efni. 

 

Lagðar voru fram þrjár rannsóknarspurningar en þær eru: 

➢ Af hvaða ástæðum lauk starfsferli fyrr en mögulegt var? 

➢ Hversu mikill undirbúningur var fyrir starfslok? 

➢ Hvað tekur við eftir starfslok? 

 

Þátttakendur rannsóknarinnar eiga það allir sameiginlegt að hafa lokið störfum fyrir 67 

ára aldur. Viðtöl voru tekin við þátttakendur og var notast við spurningalista til þess að 

komast að niðurstöðu verkefnisins.  

 

Ástæður starfsloka 

Hér verður eftirfarandi spurningu svarað með vísan í niðurstöður ásamt fræðilegu efni.  

➢ Af hvaða ástæðum lauk starfsferli fyrr en mögulegt var? 

Fræðimaðurinn R. Peck setti fram kenningu um að þrjár áskoranir væru til staðar við 

starfslok. Fyrsta áskorunin er að einstaklingurinn finni sér ný áhugamál eða verða ella 

fangi starfs síns eða starfsframa. Þessi áskorun snýst um það hvort einstaklingnum finnist 

hann einhvers virði þrátt fyrir að hann sé hættur að vinna. Önnur áskorunin snýst um það 

að einstaklingur nái annað hvort að aðlagast öldruninni eða ekki, þar sem sumir eiga það 

til að festast í öldruninni og kemst lítið að hjá einstaklingnum annað en þættir tengdir 

öldruninni. Að lokum snýst sú þriðja um það að bindast eigin sjálfi eða hefja sig yfir það 

og snúast þær áskoranir helst um endanleika lífsins og að einstaklingurinn geri sér grein 

fyrir því að að dauðinn sé ekki fjarlægur möguleiki lengur (Jón Björnsson, 1996c). 
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Líkt og gefur að skilja voru ástæður starfsloka ýmsar hjá viðmælendum. Allir virtust 

hafa fundið sér nýtt áhugamál eða sinntu áhugamálum sem áður höfðu setið á hakanum 

vegna skamms tíma utan vinnu. Enginn hefur því orðið fangi starfs síns líkt og Peck segir 

að geti gerst. Miðað við áskorun númer tvö að mati Peck, virðast allir viðmælendur hafa 

aðlagast öldruninni vel, en mikilvægt er að nefna að meðalaldur viðmælendana er aðeins 

68 ár. Sex viðmælendur nefndu að heilsuleysi hafi verið ástæða starfsloka, tveir nefndu 

breytingar á starfi eða starfsumhverfi og þrír nefndu svokallaða 95 ára reglu sem var í boði 

fyrir opinbera starfsmenn hér áður fyrr. Fimm viðmælendur voru svo aftur á móti með 

ýmsar ástæður líkt og að vera með barnabörnin, álag í vinnunni í kjölfar hrunsins og að 

lokum að nú væri rétti tíminn runninn upp. Vert er að taka fram að allir viðmælendur 

sögðust hafa verið ánægðir í starfi heilt yfir starfsævina. Ef litið er til þriðju áskorunar Peck 

þar má sjá að nokkrir viðmælendur nefndu að það viti enginn hversu langa ævi maður á 

og því væri góður tími eftir starfslok til þess að njóta þess að gera það sem lífið hefur upp 

á að bjóða  (Jón Björnsson, 1996c). 

 

 

Undirbúningur fyrir starfslok 

Hér verður eftirfarandi spurningu svarað með vísan í fræðilegt efni og niðurstöður.  

➢ Hversu mikill undirbúningur var fyrir starfslok? 

 

Undirbúningur fyrir starfslok er gríðarlega mikilvægur og eru þeir sem hafa undirbúið þau 

betur í stakk búnir til þess að takast á við breytingarnar sem koma í kjölfar starfsloka. Þeir 

sem ekki hafa undirbúið sig hafa oft enga áætlun um starfslokin. Talið er að það séu fjögur 

atriði sem virðast valda mestum erfiðleikum við að aðlagast starfslokum. Þau eru  

neikvæð viðhorf einstaklinga, slæmt heilsufar, tregðan við að hætta störfum og að lokum 

erfiðleikar við breytingar. Flestir eru í vinnu aðallega til þess að geta séð fyrir sér en margir 

gera sér ekki grein fyrir því að vinnan fullnægir ýmsum þörfum líkt og það að tilheyra hópi, 

sjá árangur af  verkefnum og það að hafa tilgang (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og 

Sigurrós Sigurðardóttir, 1996a). 
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Af sextán viðmælendum sem tóku þátt í rannsókninni sagðist helmingur hafa lítið eða 

ekkert undirbúið sig fyrir starfslokin og var það meðal annars vegna skyndilegra starfsloka 

sökum heilsubrests. Hinn helmingurinn hafði undirbúið sig að einhverju leiti og sögðust 

flestir hafa spáð mikið í fjárhagslegu hlið ákvörðunarinnar og ígrundað allt vel.  

Mörg starfslokanámskeið eru í boði sem hafa það að markmiði að undirbúa eldra 

starfsfólk fyrir komandi tíma og spilar góður undirbúningur grundvallarhlutverki í því að 

upplifa góð starfslok. Á slíkum námskeiðum er til að mynda farið yfir afkomu fólks, 

tryggingamál, eftirlaun og heilsufar svo dæmi séu nefnd. Lítillega er farið  yfir aðrar 

breytingar líkt og þann aðskilnað við vinnufélagana sem verður og ákveðinn missi sem 

sumir upplifa við starfslok (Anna Jónsdóttir o.fl., 1996a). 

Áhugavert var að sjá að af þessum stóra hópi viðmælenda voru aðeins tveir sem fóru 

á starfslokanámskeið en þó mæltu sumir með því að fara á slík námskeið.  

 

Hlutverk í dag 

Hér verður eftirfarandi spurningu svarað með vísan í niðurstöður og fræðilegt efni.  

➢ Hvað tekur við eftir starfslok? 

Í niðurstöðu rannsóknar á upplifun á heilbrigði og því sem viðheldur heilsu kom fram að 

þátttakendur hefðu upplifað stóra breytingu við starfslok en á sama tíma voru þeir 

meðvitaðir um að eitthvað annað þyrfti að koma í staðinn. Þannig myndi lífsgleðin ekki 

tapast (Guðrún Elín Benónýsdóttir, 2009). Margir taka hlutverkinu að verða amma og afi 

mjög alvarlega og litast samskipti þeirra við börn sín oft af miklum stuðningi. Lífsfylling 

eldra fólks er oft í samræmi við það hversu virkt það er en svo virðist vera að lífsfylling 

þeirra sé meiri eftir því hve mörgum hlutverkum það sinnir. Hlutverk einstaklinga breytast 

á eldri árum og koma ný hlutverk annað hvort í stað þeirra sem áður voru eða bætast við 

þau. Með því að halda áfram að sinna hlutverkum hafa einstaklingar áhrif á líðan sína 

(Ingibjörg H. Harðardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2008). Samkvæmt 

hlutverkakenningunni eru meiri líkur á að eldra fólk tapi hlutverkum sínum í stað þess að 

finna ný. Þegar slíkt gerist getur orðið óafturkræfur skaði á bæði félagslegri sjálfsmynd og 

sjálfsáliti (Kart og Kinney, 2001). Hlutverk í lífi einstaklinga hafa mikil áhrif á sjálfsmyndi 

þeirra og geta starfslok haft neikvæð áhrif á persónulega sjálfsmynd og þannig leitt til 
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minni lífsánægju (Davies og Cartwright, 2011). Þegar komið er að starfslokum er 

mikilvægt að einstaklingar finni sér ný hlutverk (Anna Jónsdóttir o.fl., 1996a).  

Niðurstöður gefa til kynna að allir viðmælendur höfðu fundið sér ný hlutverk eftir 

starfslok enda mikilvægt að hafa eitthvað fyrir stafni eftir starfslok. Einn viðmælandana 

sagðist ekki vera félagslyndur einstaklingur en þrátt fyrir það hefur hann nóg að gera með 

því að sinna sínu áhugamáli sem telst nokkuð sérhæft. Flestir virðast sinna áhugamálum 

sínum líkt og golfi,  kórsöng, prjónaskap og að taka þátt í félagsstarfi eldri borgara.  Heilsan  

leikur að sjálfsögðu stórt hlutverk og nefna nokkrir viðmælendur að nú sé tími til að huga 

að heilsunni með því að stunda leikfimi og sjúkraþjálfun, fara í sund, fara í göngutúra og 

huga að andlegu hliðinni. Að lokum taka einhverjir þátt í því að passa barnabörnin og 

rækta þannig sambandið við bæði börn sín og barnabörn. Það má því segja að allir 

viðmælendur þessa verkefnis hafi nóg fyrir stafni í lífi sínu. 

 

  



 

55 

9 Lokaorð 

Til að draga saman og svara rannsóknarspurningunum þremur má segja að það séu 

margar ástæður fyrir því að fólk ljúki störfum fyrir 67 ára aldur líkt og venjan er. 

Heilsuleysi, breyting á starfsumhverfi, 95 ára reglan, álag í vinnunni og önnur hlutverk eru 

þó þær ástæður sem aðallega má draga út frá viðtölunum.  

Undirbúningur fyrir starfslok var ekki markviss hjá flestum viðmælendum en þó höfðu 

einhverjir undirbúið sig með sínum hætti líkt og að skoða fjárhagslegu hliðina á málinu og að 

ígrunda ákvörðunina vel. Þeir sem þurftu að hætta skyndilega vegna heilsuleysis eru þó þar 

utanskyldir þar sem, eins og gefur auga leið, hafði ekki möguleika á að undirbúa sig fyrir 

starfslokin.   

Allir viðmælendur höfðu nóg fyrir stafni í dag og virðast flestir sinna áhugamálum sínum, 

hugsa um heilsuna, verja tíma með barnabörnunum og  ferðast, svo nokkuð sé nefnt.  

Draga má þann lærdóm af rannsókninni að þegar nægur tími gefst er mikilvægt að 

undirbúa sig vel fyrir starfslok og ígrunda ákvörðunina frá öllum hliðum að undanskildum 

þeim tilfellum þegar skyndileg starfslok eiga sér stað. Þegar undirbúningur er góður og 

ákvörðunin er ekki tekin í flýti eru meiri líkur á að upplifun starfsloka sé ánægjulegri og að 

lífsánægja verði meiri. Mikilvægt er að hafa einhver hlutverk eftir starfslok og finna sér tilgang 

í lífinu og þannig hafa áhrif á lífsánægju sína.  

Í framtíðinni væri áhugavert að kanna hvort hlutfall þeirra sem lýkur störfum fyrir 67 ára 

aldur verði stærra. Miðað við að enginn viðmælandana sjái eftir starfslokum gæti verið að 

fleiri nýti sér þann möguleika að ljúka störfum við fyrsta tækifæri og fari að sinna öðrum 

hlutverkum í lífinu. Þar má vitna í orð eins viðmælanda "ef ég hefði vitað hvernig þetta var 

að hætta, eftir að vera hættur að vinna, þá hefði ég hætt fyrr“. 
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Viðauki 1 – Kynningarbréf  

Kæri eldri borgari 

 

Undirrituð óskar eftir þátttöku þinni í spurningakönnun fyrir rannsókn um starfslok vegna 

aldurs og ástæður þeirra. Undirrituð er í mastersnámi í mannauðsstjórnun við Háskóla 

Íslands og er að vinna að lokaverkefni. Tilgangur verkefnisins er meðal annars að fá betri 

skilning á því hvers vegna sumir hætta störfum fyrr en venja er og hvað mannauðsdeildir 

fyrirtækja geti gert til þess að halda sem lengst í eldri starfsmenn. Það er mikilvægt fyrir 

fyrirtæki að nýta þekkingu og reynslu eldri starfsmanna en einnig er mikilvægt að vinna 

markvisst að því að vitneskjan verði eftir á vinnustaðnum við starfslok þeirra.  

Leiðbeinandi verkefnisins er Þórður Snorri Óskarsson, Ph.D, aðjúnkt. 

 

Undirrituð óskar eftir 10-12 einstaklingum, eldri en 67 ára, sem létu af störfum fyrir 67 

ára aldur. Viðtöl verða tekin og miðast hvert þeirra við að vera um klukkustund á lengd. 

Viðtölin verða öll rituð upp og greind og nýtt í niðurstöðu rannsóknarinnar. Öllum 

viðmælendum verða gefin dulnefni þannig að ekki verður hægt að tengja saman 

einstaklinga við svör þeirra.  

Ef þú óskar eftir frekari upplýsingum áður en þú tekur ákvörðun um að taka þátt er hægt 

að hafa samband í gegnum síma eða tölvupóst. 

 

Með von um jákvæð svör og góða þátttöku 

Una Sighvatsdóttir 

Kt. 160489-2519 

Netfang: unasighvats@gmail.com  

Sími: 8480821 
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Viðauki 2 – Spurningalisti 

Bakgrunnsspurningar 

• Hver er aldur þinn? 

• Hversu mörg ár spannar vinnurferill þinn? 

- eitthvað sérsvið? 

• Hveru mörg ár starfaðir þú á síðasta vinnustað? 

Starfslokin sjálf 

• Hver er ástæða þess að þú hættir að vinna fyrir 67 ára aldur? 

• Hvernig myndirðu lýsa starfsánægju þinni á meðan þú varst enn við störf? 

• Varstu heilsuhraust/ur þegar þú hættir að vinna? 

• Hvernig undirbjóst þú þig fyrir starfslokin? 

- starfslokanámskeið? 

• Var upplifunin að starfslokum eins og þú bjóst við þeim? 

- betri/verri? 

• Hvernig var ferlið í kringum starfslokin? 

- var fyrirtækið með reglur um aldur starfsmanna? 

- hvernig ætlaði vinnuveitandi að þjálfa nýjan starfsmann í starfið? 

• Hvernig var stuðningur að hálfu vinnuveitanda? 

- námskeið/fyrirlestrar? Var eitthvað í boði? 

• Hvernig stóð vinnuveitandi sig í því að nýta þekkingu þína og reynslu til nýrra 

starfsmanna? 

- upplifiðir þú að hafa náð að koma á framfæri þeirri þekkingu sem skiptir máli 

fyrir vinnustaðinn? 

• Ef þú værir að ráðlegga öðrum um hvað væri gott að hafa í huga fyrir starfslok, 

hver væru þín ráð? 

• Hvernig myndirðu lýsa fullkomnum starfslokum? Sveigjanleg? 

Dagurinn í dag 

• Hvað gerirðu í dag? Hvert er þitt aðal hlutverk? Sjálfboðastarf? 
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• Hversu mikið samband er á milli þín og fyrri vinnufélaga? 

• Hversu sátt/ur ertu með starfslokin? 

- en starfsævina? 


