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Útdráttur 
Rannsóknarviðfangsefnið er eftirlaunaárin og er þar átt við árin eftir 67 ára aldur. 

Rannsóknarspurningar, sem leitað er svara við, fjalla um væntingar til eftirlauna-

áranna, undirbúning þeirra, aðlögun að árunum, ánægju og virkni þegar þeim er náð 

og aldur, tekjur og starf. 

 

Tveimur aðferðum var beitt við rannsóknina. Annarsvegar var notuð megindleg aðferð 

með því að senda spurningakönnun til um 300 eldri borgara. Hins vegar var beitt 

eigindlegri aðferð þegar tekin voru viðtöl við fjóra einstaklinga. Spurningakönnun og 

viðtöl fóru fram vorið 2009. 

 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að allflestir þátttakenda höfðu miklar 

væntingar til eftirlaunaáranna og telja að aðlögun að þeim hafi verið auðveld. Aldur 

eldri borgara hindraði þá ekki í að starfa áfram eftir að þeir voru komnir á eftirlaunaár. 

 

Á grundvelli rannsóknar má draga þá ályktun að eldri borgararar, sem tóku þátt í 

könnuninni, séu bjartsýnir, aðlögun að eftirlaunaárunum sé þeim auðveld og að þeir 

séu virkir.  
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Formáli 
Þegar viðfangsefni lokaverkefnis var valið nálgaðist höfundur verkefnisins starfslok 

vegna aldurs. Vaknaði þá forvitni hans á því hvernig nýta mætti eftirlaunaárin sem 

best og hvernig aðrir á hans aldri hefðu nýtt þau. Höfundur er nú kominn á eftirlaun 

og sér fram á að verkefnið komi honum og vonandi öðrum að góðu gagni.  

 

Verkefnið er lokaverkefni í mastersnámi í mannauðsstjórnun við Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands og telur til 30 eininga. Leiðbeinandi við gerð verkefnisins er Snjólfur 

Ólafsson, prófessor við Háskóla Íslands. Honum færi ég þakkir fyrir örugga leiðsögn 

við vinnslu verkefnisins. 

 

Félagsmönnum í Félagi eldri borgara í Reykjavík og nágrenni sem tóku þátt í 

spurningakönnun, sem rannsókn höfundar byggir að mestu á, þakka ég fyrir 

þátttökuna. Viðmælendum, sem höfundur leitaði til vegna rannsóknarinnar, eru einnig 

færðar bestu þakkir. Starfsmönnum fyrirtækisins Outcome þakka ég fyrir framkvæmd 

spurningakönnunarinnar og leiðsögn við notkun spurningakerfis sem kunnátta 

höfundar náði ekki til.  

 

Börn mín, Ásdís Ingibjargardóttir og Guðlaugur Valgarðsson, lásu yfir lokadrög að 

verkefninu og kann ég þeim góðar þakkir fyrir rýni og ábendingar á texta verkefnisins. 

 

Að lokum er fyrrverandi yfirmanni höfundar, Ólöfu Örvarsdóttur, skipulagsstjóra 

Reykjavíkur, færðar þakkir fyrir skilning og góðan hug meðan á vinnslu verkefnisins 

stóð en höfundur lét af starfi skömmu fyrir lok þess.  
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0. Inngangur 
Kveikjan að þessu verkefni er að höfund verkefnisins lék forvitni og áhugi á að skoða 

hvernig eldri borgarar nýta eftirlaunaárin. Hugmyndin að verkefninu kviknaði þegar 

höfundur var að nálgast sjötugsaldurinn og sá fram á starfslok sumarið 2009. Með 

verkefninu og rannsókninni, sem gerð er grein fyrir í verkefninu, vonaðist höfundur til 

þess að fá upplýsingar um eftirlaunaárin sem hann og eldri borgarar hefðu gagn af. 

  

0.1 Aðdragandi 
Aðdragandi að rannsókninni voru væntanleg starfslok höfundar verkefnisins eins og 

áður segir. Höfundur telur mjög mikilvægt að nýta eftirlaunaárin eins vel og kostur er 

og því vöknuðu spurningar með honum um hvernig eldri borgarar nýta þau. Höfundur 

veltir einnig fyrir sér hvort að viðmiðunaraldur um töku eftirlauna og lífeyris sé 

endilega æskilegur réttur fyrir alla eða hvort að sumum eldri borgurum þyki sjálfsagt 

að halda áfram að vinna eftir að honum er náð. 

 

0.2 Rannsóknarviðfangsefnið  
Rannsóknarviðfangsefnið er eftirlaunaárin. Viðfangsefnið er skoðað út frá tveimur 

sjónarhornum. Annarsvegar er það skoðað út frá væntingum einstaklinga til eftirlauna-

áranna, hvernig þeir hafa undirbúið sig undir þau, aðlagast þeim og ánægju og virkni 

eldri borgara þegar eftirlaunaaldri er náð. Hins vegar er viðfangsefnið skoðað út frá 

hvað það er sem hvetur eldri borgara til þess að starfa áfram þrátt fyrir að hafa náð 

viðmiðunaraldri. 

 

Eldri borgari er hér skilgreindur sem einstaklingur sem hefur náð viðmiðunaraldri um 

rétt á töku eftirlauna og ellilífeyris. Með viðmiðunaraldri á Íslandi á höfundur við 67 

ára aldur. Eftirlaunaár eru hér skilgreind sem árin eftir að þessum viðmiðunaraldri er 

náð. 
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0.3 Rannsóknarspurningar 
Rannsóknin grundvallast á fimm rannsóknarspurningum:  

1. Hverjar eru væntingar eldri borgara til eftirlaunaáranna, hvað hefur áhrif á þær og 

hafa þær staðist?  

2. Hvernig undirbúa eldri borgarar sig undir eftirlaunaárin og hefur undirbúningurinn 

áhrif á aðlögun þeirra að eftirlaunaárunum? 

3. Hvernig gengur eldri borgurum að aðlagast eftirlaunaárunum og hvað auðveldar 

aðlögunina? 

4. Hver er ánægja og virkni eldri borgara á eftirlaunaárunum? 

5. Hver eru áhrif aldurs á afkomu og starfsgetu eldri borgara og er aldur fyrirstaða 

thess að starfa fram á efri ár? 

 

Til þess að leita svara við fyrstu fjórum rannsóknarspurningunum sendi höfundur 

spurningkönnun til 299 félaga í Félagi eldri borgara og nágrenni í Reykjavík. Til þess 

að svara fimmtu rannsóknarspurningunni voru tekin viðtöl við fjóra einstaklinga 70 

ára og eldri sem enn eru starfandi og jafnframt voru tekin svör úr vefkönnuninni sem 

áttu við rannsóknarspurninguna. Í viðtölunum var spurt um viðhorf þeirra til þess að 

starfa fram á efri ár og til viðmiðunaraldursins. Líta ber á niðurstöður sem fást við 

svörun rannsóknaspurninga sem vísbendingar.  

 

0.4 Markmið og framlag rannsóknarinnar 
Markmið rannsóknarinnar er að draga fram upplýsingar um hvernig eldri borgarar 

nýta eftirlaunaárin og hvert viðhorf þeirra er til þessara ára.  

 

Höfundur verkefnisins telur gagnsemi rannsóknarinnar í fyrsta lagi felast í að hún 

getur gagnast þeim sem eru að nálgast eftirlaunaaldur eða eru komnir á eftirlauna-

aldur. Í öðru lagi telur höfundur að niðurstöður rannsóknarinnar geti komið að gagni 

við að skoða hvernig hægt er að skapa eldri borgurum aðstæður sem gefa þeim 

möguleika á að nýta eftirlaunaárin sem best. Verkefninu er ekki ætlað að vera framlag 

um mikilvægi eldri borgara fyrir samfélagsið.  
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Höfundur verkefnisins telur að skoða megi gagnsemi rannsóknarinnar og upplýsingar 

og niðurstöður sem koma fram í verkefninu i ljósi þess að eldri borgurum á Íslandi fer 

fjölgandi og eiga í framtíðinni eftir að verða stærri hluti af þjóðinni en nú er.  

 

Rannsakanda er ekki kunnugt um að rannsókn, sem hér er gerð grein fyrir, hafi verið 

gerð áður við Háskóla Íslands.  

 

0.5 Uppbygging verkefnis 
Verkefninu er skipt í sjö kafla. Fyrstu tveir kaflarnir eru undanfari þeirra sem á eftir 

koma. Í fyrsta kaflanum er fjallað hugtakið eftirlaunaaldur, sögu hins vinnandi manns, 

aldurssamsetningu íslensku þjóðarinnar og breytingar sem fjölgun eldri borgara hefur 

á samfélagið, bæði hérlendis og erlendis. Annar kafli er fræðileg umfjöllun um 

eftirlaunaárin, væntingar sem einstaklingar hafa til eftirlaunaáranna, undirbúning 

starfsloka og mat á lífsgæðum þegar eftirlaunaaldri er náð. 

 

Í þriðja kafla er gerð grein fyrir rannsókninni sem verkefnið byggir á, hönnun hennar 

og aðferðum sem er beitt við hana, mælitækjum sem eru notuð við rannsóknina og 

söfnun gagna. Í fjórða kafla er svo gerð grein fyrir greiningu á gögnum sem fengust 

við rannsóknina. Fimmti kafli fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar, í sjötta kafla fer 

fram umræða um niðurstöðurnar og í sjöunda kafla hvaða lærdóm rannsakandi hefur 

dregið við gerð hennar. Í áttunda kafla er gerð er grein fyrir heimildum sem rann-

sakandi notaði við gerð verkefnisins. Nokkur fylgiskjöl eru með verkefninu sem snerta 

spurningakönnunina, viðtöl og rannsakanda sjálfan. 

 

Í fræðilegri umfjöllun um rannsóknarviðfangsefnið er fyrst og fremst horft til 

rannsókna á Íslandi og í Bandaríkjunum. Aðrar rannsóknir þar sem höfundur hefur 

leitað fanga eru gerðar af þýskum og sænskum fræðimönnum. 
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1. Eftirlaunaaldur og aldurssamsetning þjóða 
Fyrsti kafli er hugsaður sem bakgrunnur fyrir fræðilega umfjöllun um eftirlaunaárin 

sem fram fer í öðrum kafla verkefnisins. Í kaflanum er leitast við að fá betri skilning á 

notkun hugtaka um eftirlaunaaldur og eftirlaunaárin. Skýringar á hvernig 

eftirlaunaárin hafa verið skilgreind eru dregnar fram og rætt hvort til er önnur og betri 

skilgreining á hugtakinu en skilgreiningar sem eru við lýði. Jafnframt hvaða viðhorfa 

gætir til hugtaksins eftirlaunaaldur og þá til þeirra sem hafa náð þessum áfanga í lífi 

sínu. Umfjöllun um hvernig tímabilum vinnandi manna er skipt upp er til þess að fá 

sögulegan bakgrunn fyrir viðfangsefnið.  

 

Þegar höfundur verkefnisins skoðaði heimildir um aldurssamsetningu íslensku 

þjóðarinnar kom skýrt fram að þjóðin er að eldast og þeir sem eldri eru munu verða 

stærra hlutfall hennar í náinni og fjarlægri framtíð. Sífellt fleiri munu því tilheyra hópi 

þeirra sem komast á eftirlaunaár. Í kaflanum er því að finna umfjöllun um aldurssam-

setninguna og hvaða mögulegar afleiðingar hún getur haft bæði hér á landi og 

erlendis.  

 

1.1 Hugtakið eftirlaunaaldur og viðhorf til hans 
Samkvæmt Warren (1995) er hugtakið eftirlaunaaldur (e: retirement) talið hafa margar 

neikvæðar skírskotanir og samkvæmt sömu heimild er orðið retirer í frönsku búið til 

úr forskeytinu re sem þýðir aftur og sögninni tirer sem þýðir að draga saman, að draga 

tilbaka (Warren, 1995). Í Ensk-íslenskri orðabók er enska orðið retirement skilgreint 

sem „...lausn frá starfi (sökum aldurs), eftirlaunaár, ævikvöld og að draga sig í hlé; líf í 

næði fjarri  veraldravafstri.” (Ensk-íslensk orðabók, 1984, bls. 876 ). Samkvæmt sömu 

orðabók er enska orðið retire þýtt sem að fara á eftirlaun, draga sig í hlé og hörfa.  

 

Rabey (2005) segir eftirlaunaaldur (e: retirement) skilgreindan sem það að draga sig 

tilbaka í einangrun og verða gamall og að þessi merking bendi til óvirks samþykkis á 

því sem er óumflýjanlegt. Rabey (2005) segir að það að eldast vera afstætt. Orðið 
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eftirlaunaaldur feli í sér neikvætt viðhorf sem er í andstöðu við hugmyndir sem 

tengjast athöfnun og sköpun og segir að orðið ætti að fjarlægja úr orðaforða þeirra sem 

eru að skipuleggja innihaldsríka framtíð.  

 

Að sögn Hamilton (2008) hefur verið venjan að líta á eftirlaunaárin sem eftirsóknar-

verð en nú á tímum hafi eftirlaunaárin orðið að skammaryrði og skilja mætti orðið sem 

svo að nú hafi einstaklingurinn skilið við hina önnum kafna veröld.  

 

Sigurveig H. Sigurðardóttir (2007) segir frá niðurstöðum íslenskrar rannsóknar, 

Aldraðir í heimahúsum - viðhorf og aðstæður, á vef Rannsóknarseturs í barna- og 

fjölskylduverndar. Rannsóknin byggir á viðtölum við sjö hópa eldri borgara í 

Reykjavík á aldrinum 66-90 ára. Hjá viðmælendum kom fram að þeim þótti viðhorf til 

aldraða fremur neikvætt og að fordómar gegn eldra fólki væru miklir (Sótt 26. febrúar 

2009 frá http://www.rbf.is/Forsida/Rannsoknastorf/Eldrafolk/Nanar/18). 

 

1.2 Þriðji aldurinn 
Mulley (1995) telur að vegna neikvæðra merkinga orðsins eftirlaunaaldur megi ef til 

vill skipta út hugtakinu eftirlaunaár fyrir hugtakið þriðji aldurinn. Fyrsti aldurinn er 

talinn vera æskan og tíminn sem einstaklingurinn býr sig undir að fara að starfa, annar 

aldurinn er tími starfs og fjölskyldulífs og fjórði aldurinn aldur veikleika og 

ósjálfstæðis.  

 

Rappaport (2008) segir þriðja aldurinn vera tímabil breytinga, einhversstaðar á milli 

fulls starfs með miklum skyldum og eftirlaunaára þar sem einstaklingurinn hætti alveg 

störfum. Henretta (2008) segir að ráða megi af heimildum að einstaklingar sem eru á 

þriðja aldrinum eigi það sameiginlegt að um sé að ræða hóp einstaklinga sem sé á 

eftirlaunum og búi við góðan hag. Þessir einstaklingar hafi góða heilsu og nægjanlegar 

tekjur og önnur fríðindi sem veiti þeim tækifæri að vera virkir á þann hátt sem skipti 

þá máli og hafi bæði fjármagn og andlega virkni til þess að gera það.  

 

Mulley (1995) telur skilgreininguna á hvað sé þriðji aldurinn sé ekki augljós og 

hópinn sem tilheyri aldrinum ekki einsleitan hóp. Mulley (1995) segir að ekki megi 

nota hugtakið þriðji aldurinn til þess að búa til staðlaða ímynd.  
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1.3 Saga hins vinnandi manns 
Dychtwald (2005) segir að skipta megi sögu hins vinnandi manns í fjögur tímabil. 

Fyrsta tímabilið hafi varað þar til um 1920 þegar tryggingarkerfi var stofnað en því 

var ætlað að vera öryggisnet fyrir eldra fólk og með tilkomu kerfisins gat eldra fólk 

hætt að vinna og yngra fólk komist að. Á þriðja tímabilinu, sem hófst milli 1960 og 

1970, var farið að hugsa um eftirlaunaárin sem gullnu ár lífsins og að fara á eftirlaun 

væri réttur hvers einstaklings. Nýtt tímabil, fjórða tímabilið, segir Dychtwald (2005) 

að nefnist Frá eftirlaunaaldri til nýráðningar. Með því er átt við að eftirlaunaárin eigi 

ekki við alla og að fólk vilji heldur vinna á eftirlaunaárunum en þó ekki fullan vinnu-

dag. Sífellt fleiri einstaklingar hafi ekki áhuga á að draga sig í hlé heldur vilji leggja 

sitt af mörkum og jafnvel blómstra á seinni árum lífs síns (Dychtwald, 2005) 

 

Heath (1996) segir að eftirlaunaárin séu talin fyrirbæri 20. aldarinnar. Um aldamótin 

19. aldar og 20. aldar hafi verið gert ráð fyrir að fólk ynni eins lengi og það hefði 

krafta til og að það hefði ekki frítíma á síðustu árum aevi sinnar, á árunum sem nú eru 

nefnd eftirlaunaár. 

 

1.4 Breyting á aldurssamsetningu íslensku þjóðarinnar 
Ingi Rúnar Eðvarðsson (1999) segir í grein sinni Öldrun Íslendinga, stjórnun 

fyrirtækja og vinnumarkaður 21. aldar að aldurssamsetning íslensku þjóðarinnar hafi 

tekið og eigi eftir að taka miklum breytingum. Útlit er fyrir að það muni fjölga mikið í 

elstu aldurshópunum og að fjölmennustu árgangar Íslandssögunnar verði komnir á 

eftirlaun á árunum 2020-2030. Samkvæmt Inga Rúnari Eðvarðssyni (1999) er gert ráð 

fyrir tífaldri fjölgun í aldurshópunum 65 ára og eldri á tímabilinu 1920 til 2025 og að 

2030 verði tæplega fimmti hver Íslendingur í þessum aldurshóp. Áætlað er að fjöldi í 

aldurshópnum verði um 60.500 manns árið 2025 samanborið við um 6.500 manns árið 

1920 og hlutfall hans hækki um 11,8% á þessu árabili.  

 

Í skýrslu Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins (2003), Skýrsla stýrihóps um 

stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015, er sagt að samkvæmt mannfjölda-

spám megi reikna með að árið 2005 verði aldurshópurinn sem er 65 ára og eldri á 

Íslandi tæplega 34.000 og árið 2040 muni þessi aldurshópur verða 78.000 manns.  
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Í skýrslu Samtaka atvinnulífsins (2007) , Ísland 2050. Eldri þjóð – ný viðfangsefni, 

kemur fram að gert sé ráð fyrir að aldurshópurinn 65 ár og eldri verði 27% mann-

fjöldans árið 2050 í stað 12% eins og nú og hópurinn muni telja 109.000 manns um 

miðja öldina. Einstaklingar sem eru 80 ára og eldri munu þá verða fimmfalt fleiri en 

nú, eða 45.000 manns. Þessi aldurshópur muni verða jafn fjölmennur og þeir sem eru 

á aldrinum 11-20 ára en í dag er sá hópur fimm sinnum fleiri. Í skýrslunni segir að 

þessi þróun sé hin sama og talin er að muni verða í öllum heiminum, þ.e. að hlutfall 

eldra fólks aukist. Í skýrslunni segir að hin háa hlutdeild aldraða sem stefni í eigi ekki 

fordæmi í sögu mannkyns og að mannfjöldaspár miði við að ævi fólks muni halda 

áfram að lengjast næstu aldirnar. (Samtök atvinnulífsins, 2007). 
 

1.5 Afleiðingar breytinga á aldurssamsetningu þjóða 
Rappaport (2008) telur að fleiri einstaklingar munu ná hefðbundnum eftirlaunaaldri og 

tíminn sem þeir eru á eftirlaunum mun lengjast. Eftirlaunaárin munu því leggja auknar 

byrðar á efnahagslífið í mörgum löndum. Ingi Rúnar Eðvarðsson (1999) segir að 

einstaklingum sem eru eldri en 55 ára og virkir í atvinnulífinu hafi fækkað í nánast 

öllum OECD - löndum1. Skýringar eru m.a. sagðar að eftirlaunaaldur hefur verið víða 

lækkaður og er nú 60-65 ára í mörgum löndum. Hæstur er hann á Íslandi, Danmörku 

og Noregi (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 1999). 

 

Stefán Ólafsson, Karl Sigurðsson og María J. Ammendrup (1999) ræða um atvinnu-

þátttöku fólks á eftirlaunaaldri í skýrslu sinni, Lífskjör, lífshættir og lífsskoðun eldri 

borgar á Íslandi 1988-1999. Kynslóðagreining og samanburður milli landa. Þar 

kemur m.a. fram að dregið hafi úr atvinnuþátttöku fólks á eftirlaunaaldri á Vestur-

löndum á eftirstríðsárunum eftir því sem lífeyrir almannatrygginga og annarra lífeyris-

sjóða hafi batnað. Þau telja hins vegar að ef litið til aldurshópsins 65 ára og eldri þá sé 

atvinnuþátttaka meiri á Íslandi en almennt gerist í öðrum vestrænum þjóðfélögum. 

Ingi Rúnar Eðvarðsson (1999) heldur því fram að fjölgun eldra fólks muni valda því 

að lífeyrisgreiðslur fari vaxandi næstu áratugi og það eigi bæði við um lífeyrissjóði og 

opinberan grunnlífeyri.  

 

                                                 
1 Organisation for Economic Co-operation and Development.  
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Í fyrrnefndri skýrslu, Ísland 2050. Eldri þjóð – ný viðfangsefni (Samtök atvinnulífsins 

(2007) segir að hlutfallið á milli einstaklinga sem eru á vinnualdri á Íslandi miðað við 

hvern einstakling á eftirlaunaaldri, muni verða 2,1 árið 2050 í stað 5,7 eins og það er 

nú. Ef miðað er við að 80% þeirra sem eru þá á vinnualdri séu í starfi muni hlutfallið 

verða lægra eða 1,7 starfandi á móti hverjum einstakling á eftirlaunaaldri. Það stefnir 

því í að það verði tveir Íslendingar á vinnumarkaði fyrir hvern einstakling sem er 

kominn á eftirlaun í stað þess að í dag eru fimm einstaklingar á vinnumarkaði á móti 

hverjum einstaklingi sem kominn er á eftirlaun. Spurningar vakni því um hvaða áhrif 

fjölgun aldraðra og fækkun þeirra sem eru í starfi hafi á innviði velferðarkerfisins og 

að halda uppi þróttmiklum vinnumarkaði. Í skýrslunni segir að öldruðu fólki fjölgi 

hlutfallslega og fólki á vinnualdri og börnum fækki sem hafi þau áhrif að hagvöxtur 

takmarkist, draga muni úr lífskjarabata, skapa þrýsting á hækkandi skattbyrði og valda 

viðvarandi vinnuaflsskorti. (Samtök atvinnulífsins, 2007).  

 

Í skýrslunni er talið að eldra fólk verði jafnframt smám saman sífellt stærri hluti 

kjósenda og áherslumál sem þeim tengjast muni fá aukið vægi. Eldra fólk mun gera 

vaxandi kröfur og ekki sætta sig við það sem nú er almennt í boði og því sé hætta á að 

hagsmunaárekstur verði milli kynslóða. Ekki sé líklegt að þeir sem eru starfandi á 

vinnumarkaði muni sætta sig við að skattbyrði fari vaxandi vegna hækkandi meðal-

aldurs (Samtök atvinnulífsins, 2007). 

 

1.6 Samantekt 
Í umfjöllun um hugtakið eftirlaunaár kemur fram að það er m.a. skilgreint sem líf í 

næði og fjarri veraldarvafstri en jafnframt er því haldið fram að orðið feli í sér 

neikvætt viðhorf sem komi í veg fyrir hugmyndir sem tengjast athöfnum og sköpun. 

Vegna neikvæðra viðhorfa sem talið er að felist i hugtakinu eftirlaunaaldur hafa komið 

fram hugmyndir um að nefna eftirlaunaaldurinn þriðja aldurinn. Ein skilgreining á 

þriðja aldrinum er að þar fari hópur einstaklinga sem búi við góðan hag og heilsu. 

 

Hugtakið eftirlaunaár er sagt hafa orðið til á síðustu öld með tilkomu tryggingarkerfa 

og þá hafi einstaklingar fengið rétt til þess að fara á eftirlaun. Þó er talið að horfur hafi 

breyst þannig að fleiri einstaklingar vilji vera virkir og jafnvel blómstra á seinni árum 

lífsins.  
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Í kaflanum kemur fram að samkvæmt spám hækkar hlutfall einstaklinga sem eru 65 

ára og eldri um meira en helming ef miðað er við árið 2050, fari úr 12% í 27% og 

hlutfall þeirra sem eru á vinnualdri fari lækkandi. Ef fram fer sem horfir verða tveir 

einstaklingar á vinnualdri fyrir hvern einstakling sem kominn er á eftirlaun árið 2050. 

Í dag eru fimm einstaklingar starfandi á hvern einstakling á eftirlaunaaldri. Afleiðingar 

þessa geta m.a. verið að það dragi úr lífskjarabata, skattbyrði aukist og viðvarandi 

skortur verði á vinnuafli og jafnvel hætta á hagsmunaárekstrum milli kynslóða. 
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2. Eftirlaunaárin 
Rannsóknarviðfangsefnið er eftirlaunaárin. Til þess að skoða viðfangsefnið er spurt 

spurninga um væntingar eldri borgara til eftirlaunaáranna, hvort aðlögun að þeim er 

auðveld eða erfið og hver ánægja þeirra og virkni er þegar árunum er náð. Jafnframt er 

undirbúningur starfsloka skoðaður og hvort og þá hvernig hann hefur áhrif á aðlögun 

eldri borgara að eftirlaunaárunum. Til þess að varpa betur ljósi á rannsóknarviðfangs-

efnið og spurningarnar er hér fjallað um það út frá fræðilegum grunni og byggir 

fræðileg umfjöllun að megninu til á bandarískum heimildum en undantekningar eru 

þegar sagt er frá þýskum og sænskum rannsóknum.  

 

Í fyrsta kaflanum er fjallað um góð efri ár, væntingar til áranna, mat á lífsgæðum 

þegar þeim er náð, hvað tryggi góð eftirlaunaár og undirbúning starfsloka og tengsl 

undirbúnings við ánægju með eftirlaunaárin. Sagt er frá stöðu hinna eldri í samfélag-

inu, rætt um viðmiðunaraldur, sveigjanleg starfslok og aldur. Jafnframt er sagt frá 

íslenskri rannsókn á framlagi eldri borgara til samfélagsins.  

 

2.1 Góð efri ár 
2.1.1 Væntingar til síðari hluta lífsins 

Timmer, Bode og Dittman-Kohl (2003) gerðu rannsókn á hvaða væntingar 2.934 

einstaklingar á aldrinum 40 -85 ára í Þýskalandi hefðu til síðari hluti lífs þeirra. 

Markmið höfunda með rannsókninni var að hún leiddi til aukins skilnings á 

væntingunum. Höfundar rannnsóknarinnar töldu fyrirfram að margir þátttakenda 

myndu gera ráð fyrir að eftirlaunaárin hefðu í för með sér nýjar félagslegar og 

samfélagslegar athafnir en það sem þátttakendur nefndu oftast voru athafnir sem snéru 

að breytingum á lífsstíl og frítíma og þá sérstaklega ferðalögum. Tilgátur sem höfund-

arnir settu fram voru meðal annars að aldur, kyn, menntun og tekjur hefðu áhrif á hug-

myndir um hvað framtíðin bæri í skauti sér.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að mismunur var á milli þátttakenda eftir aldri. 

Því eldri sem þátttakendur voru því minni væntingar höfðu þeir á nær öllum sviðum. 

Yngstu þátttakendurnir, sem voru á aldrinum 40 - 46 ára, nefndu væntingar um starf 

og árangur þegar þeir voru spurðir um hvað þeir teldu að þeir myndu fást við í 

framtíðinni. Þeir sem voru 62 ára og eldri nefndu nær aldrei væntingar um starf, 

jafnvel ekki ólaunað starf. Áætlanir um að ferðast voru ekki eins oft nefndar hjá þeim 

sem voru í yngsta og elsta aldurshópnum og hjá þeim sem voru milli 50 og 60 ára 

gamlir. Allir aldurshópar, sem tóku þátt í rannsókninni, nefndu væntingar um að hafa 

ánægju af lífinu og eftirlaunaárunum, lífsstíl, um að taka þátt í menntunar- og 

menningarlegum viðburðum og væntingar um félagsleg samskipti. 

 

Timmer o.fl. (2003) segja að þátttakendur sem þeir nefna unga aldraða væntu þess að 

þriðji aldurinn2 myndi leiða til aukins þroska byggðan á félagslegu frelsi og líkam-

legum þrótti sem fæli í sér athafnir með vellíðan að markmiði, markmiðum sem ekki 

hafi náðst áður. Niðurstöður rannsóknarinnar bendi jafnframt til að fólk noti þriðja 

aldurinn til þess að ná persónulegum markmiðum og því sem það hefði viljað leggja 

áherslu á áður en sem ekki hefði verið sinnt. Þessar niðurstöður staðfesti rannsókn á 

eldra fólki sem sótti námskeið á háskólastigi til þess að uppfylla gamla drauma. Hins 

vegar segja Timmer o.fl. (2003) að hugmyndir um fjórða aldurinn3 hafi verið aðrar hjá 

þátttakendunum. Hjá elstu þátttakendunum voru verkefni sem ná til styttri tíma mest 

áberandi eins og gera hvern dag þess virði að lifa, njóta lífsins og félagsskapar. 

Hugmyndir þeirra um ávinning snérust fyrst og fremst um viðhorf og venjur fremur en 

að bæta við viðfangsefnum.  

 

Timmer, Bode og Ditttman-Kohli (2003) segja kyn þátttakenda hafa skipt máli um 

hvaða væntingar þeir höfðu um ávinninga. Konur nefndu t.d. fremur en karlar oftar 

væntingar um að hafa tíma fyrir sjálfan sig og taka þátt í viðburðum sem snéru að 

menntun og menningu og félagslegum tengslum. Margir karlar nefndu að þeir vildu ná 

því á síðari helming lífs síns sem þeir höfðu farið á mis við áður og þá sérstaklega að 

                                                 
2 Timmer, Bode og Dittman-Kohl (2003) skilgreina ekki þriðja aldrinum en Rappaport (2008) segir 
hann vera tímabilið milli fulls starfs og þegar starfi er hætt og Henretta (2008) segir að einstaklingar 
sem tilheyri þriðja aldrinum vera einstaklinga sem fari á eftirlaun og búi við góðan hag. Samkvæmt 
Dychtwald og Kadle (2005) er þriðji aldurinn tímabilið frá 60 til 90 ára, fyrsti aldurinn frá fæðingu til 
þrítugs og annar aldurinn frá 30 til 60 ára. 
3 Timmer, Bode og Dittman-Kohl (2003) skilgreina ekki fjórða aldurinn en Rappaport (2008) segir 
hann vera tímabil veikleika og ósjálfstæðis. 
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fá tíma með þeim sem þeim þótti vænt um. Enginn munur var á milli kvenna og karla 

um tengsl sem þeir vildu mynda á síðari hluta lífsins. 

 

Mismunur var á niðurstöðum rannsóknarinnar eftir menntun þátttakenda. Þátttakendur 

sem höfðu minni menntun vildu fremur hvíld og njóta lífsins og töldu að hvíld á 

eftirlaunaárunum veitti þeim frelsi frá einhverju fremur en frelsi til þess að gera 

eitthvað. Þeir sem voru meira menntaðir horfðu fremur til hvernig þeir ætluðu að haga 

lífinu á síðari helming lífsins og ávinninga á sviði menntunar, menningar og félags-

legra skyldna og virtust fúsari til þess að taka á sig félagslegar skyldur.  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar á áhrifum tekna á væntingar sýndu að tekjur höfðu 

greinileg áhrif á væntingar til síðari hluta lífsins. Því hærri tekjur sem þátttakendur 

höfðu því meiri væntingar um nýja reynslu höfðu þeir. Þátttakendur sem höfðu lægri 

tekjur tengdu væntingar um síðara hluta lífsins við starf.  

 

Aðrar niðurstöður rannsóknarinnar eru sagðar m.a. að til þess að væntingar stæðust 

skipti miklu máli að einstaklingurinn hefði frelsi til þess að hafa val og frelsi frá 

skyldum. Með því fengi hann frelsi til þess að öðlast nýja sýn á sjálfsþroska seint á 

ævinni. Meirihluti þátttakenda í rannsókninni höfðu væntingar um að daglegt líf þeirra 

yrði ánægjulegra og að þeir myndu hafa meiri félagsleg tengsl og meiri tíma fyrir 

eigin þroska (Timmer o.fl., 2003).  

 

2.1.2 Mat á mikilvægi lífsgæða á efri árum 

Berglind Magnúsdóttir, öldrunarsálfræðingur, segir á vef BSRB4 í umfjöllun sinni um 

frjótt líf eftir starfslok að þrennt skipti máli til þess að einstaklingur lifi hamingjusömu 

og gefandi lífi eftir starfslok; virkni, nánd og gleði. Virkni er þegar einstaklingur 

upplifir það að hann er virkur, bæði andlega og líkamlega og að með nánd er átt við 

nálægð við aðrar manneskjur og að einstaklingur er bæði gefandi og þiggjandi. 

Gleðina telur Berglind Magnúsdóttir sennilega vera mikilvægasta þáttinn til þess að 

lifa hamingjusömu lífi. (Sótt 21. janúar 2009 á vef BSRB frá http://www.bsrb.is/-

utgafa.asp?ID=512).  

 

                                                 
4 Bandalag starfsmanna ríkis og bæja 
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Borglin, Edberg og Hallberg (2004) segja í grein sinni, The experience of quality of 

life among older people, m.a. frá rannsóknum um hvað eldri einstaklingar telja 

lífsgæði. Í rannsókn þar sem 210 einstaklingar, 65 ára og eldri, voru beðnir að lýsa 

hvað þeir teldu vera lífsgæði nefndu þeir heilsu, sjálfstæði, fjölskyldu- og félagsleg 

tengsl, góðan efnahag, virkni, heimilisaðstæður og færanleika (e: mobility). Borglin 

o.fl. (2004) segja frá annarri rannsókn sem 56 einstaklingar á aldrinum 65 til 90 ára 

hafi tekið þátt í og að nær allir þátttakendur hafi nefnt að frítími og félagsleg samskipti 

væru mikilvægust fyrir lífsgæðin. Heilsa og fjölskylda komu næst á eftir. Borglin o.fl. 

(2004) hafa sett fram drög að líkani um reynslu eldra fólks af lífsgæðum á 

eftirlaunaárunum, sjá mynd 1.  

 

 

Mynd 1. Drög Borglin, Edberg og Hallberg (2004) að líkani um reynslu eldra fólks af 
lífsgæðum. 
 

Borglin o.fl. (2004) segja enn fremur frá niðurstöðum rannsóknar sem byggði á 

viðtölum við ellefu eldri borgara í Svíþjóð, sex kvenna á aldrinum 80 til 84 ára og 

fimm karla á aldrinum 80 -85 ára. Niðurstöðurnar sýndu að það sem mestu máli skipti 

fyrir lífsgæði væri hæfni eldra fólks við að aðlagast breytingum og nýjum aðstæðum, 

halda sjálfsímynd sinni og sjálfsáliti og sjá tilgang í lífinu. Þeir sem tóku þátt í rann-

sókninni töldu að vel við haldinn líkami og hugur, sem daglega tækist á við eitthvað 

sem skipti máli, hefði sitt að segja við að halda jafnvægi milli líkama og hugar. Góð 
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tenging við lífið leiddi af sér jákvæð viðhorf til lífsins og að takast á við breytingar 

sem fylgdu því að eldast. (Borglin, Edberg og Hallberg, 2004).  

 
Byko (2003) segir í grein sinni Working toward a successful retirement: An engineer 

perspective frá niðurstöðum könnunar sem var gerð meðal 700 bandarískra kvenna og 

karla á aldrinum 55 ára til 95 ára. Niðurstöðurnar sýndu að raða mátti svörum 

þátttakenda í sex þætti eftir mikilvægi. Fyrsti þátturinn var frelsi og frítími og næst 

komu fjárhagslegt sjálfstæði, vinnulok, fjölskylda og vinir, heilsa og að lokum aðstoð 

við aðra . 

 

Hsieh (2005) segir frá niðurstöðum annarrar bandarískrar rannsóknar þar sem 135 ein-

staklingar 50 ára og eldri voru beðnir að raða átta þáttum eftir mikilvægi. Í niður-

stöðunum kom fram að þátttakendur töldu heilsu mikilvægasta, því næst fjölskyldulíf, 

trú, vináttu, fjárhagsstöðu, frítíma, nágrenni og starf. Í rannsókninni voru skoðuð 

tengsl milli aldurs þátttakenda og röðun þáttanna eftir mikilvægi og bentu niðurstöður 

til þess að aldur hefði marktæk áhrif á samanburð á mati á mikilvægi þáttanna. 

 

2.1.3 Það sem tryggir góð eftirlaunaár  

Maddox (2006) segir í grein sinni The Experience of Retirement frá bók Robert S. 

Weiss, félagsfræðings, og niðurstöðum úr rannsókn hans sem 33 konur og 56 karlar 

tóku þátt í. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að engin ein formúla tryggi góð eftir-

launaár nema að þegar einstaklingur eldist og vonist eftir góðum eftirlaunaárum þá 

verði hann að hafa öruggar tekjur, vera við góða heilsu og sjá til þess að hann fái þá 

aðstoð sem hann þarf.  

 

Fry (2003) gefur mörg ráð til þess að eiga góð eftirlaunaár og þá sé meðal annars 

ráðlegt að byrja á og halda við lífsstíl þar sem jafnvægi er á milli virkni, sköpunar, 

líkamshreyfingu, útiveru, andlegrar næringar, samskiptum við aðra og íhugun.  
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2.2 Undirbúningur starfsloka og eftirlaunaáranna 
2.2.1 Umbreyting við starfslok og undirbúningur 

Dennis (2002) segir starfslok vera umbreytingu sem er auðveld fyrir marga en getur 

verið snögg breyting, vonbrigði og áfangi án stefnu fyrir aðra. Fræðsla um eftirlauna-

árin geri þessa umbreytingu auðveldari.  

 

Kitaj (2008) tekur sterklegra til orða og segir að flestir fari á eftirlaun með „bundið 

fyrir augun” og lifi í draumaheimi og velti ekki fyrir sér hvað þeir vilji vera á 

eftirlaunaárunum. Starfið hafi verið hornsteinn lífs þeirra og þegar rútína þess hverfur 

geti það leitt til þess að menn verði fyrir vonbrigðum, ráðvilltir og jafnvel þunglyndir. 

Kitaj (2008) telur að einstaklingar eigi að hugsa um og velta fyrir sér hvað þeir geti 

gert til þess að eftirlaunaárin bjóði upp á líf sem þeir telja fullnægjandi. Einstaklingar 

þurfi að spyrja sjálfan sig spurninga eins og þeirra hvort að undirbúningur fyrir 

eftirlaunaárin tryggi nægilegan sparnað og hvernig lífið verði án vitsmunalegrar eða 

félagslegrar örvunar sem þeir hafi áður fengið í daglegum samskiptum við samstarfs-

menn. Þeir verði jafnframt að hugleiða hvernig það er að hafa ekki starf sem felur í sér 

virðingu og þar sem einstaklingurinn leggi sitt af mörkum til samfélagsins. Að auki 

verði einstaklingar að hugleiða hvernig það er að hafa ekki þann ramma utan um 

daglegt líf sem fólginn er í að mæta til vinnu. 

 

Kitaj (2008) heldur því fram að eftirlaunaárin eigi að undirbúa. Hins vegar skjóti ein-

staklingar undirbúningi á frest og voni að allt fari á besta veg. Hann segir jafnframt að 

einstaklingar, sem eru á sjötugsaldri og geta vænst þess að lifa í tvo til þrjá áratugi í 

viðbót, þurfi ekki að gera áætlanir um öll eftirlaunaárin. Það sem gerir einstaklinginn 

ánægðan fyrstu fimm árin á eftirlaunum þurfi ekki að vera það sama sem geri hann 

ánægðan þegar hann er kominn á 20. árið á eftirlaunum.  

 

Í grein Byko (2003), Working toward a successful retirement: An engineer perspect-

ive, kemur fram að einstaklingar þurfi þegar við 60 ára aldur að fara að huga að því 

hvernig þeir ætli að njóta frjálsræðisins eftir starfslok. Óendanlegur tími til ráðstöfunar 

væri ekki eftirsóknarverður og eftir einn til tvo mánuði væri tíminn á eftirlaunum 

orðinn meiri byrði en ávinningur. Ábyrgð í fyrra starfi hefði einnig áhrif og ættu 
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einstaklingar erfiðara með að hætta að vinna því meiri ábyrgð sem þeir hefðu haft í 

starfi. 

 

2.2.2 Fjármál og undirbúningur starfsloka 

Samkvæmt Heam, Borstofff og Thomas (2005) er nauðsynlegt að einstaklingurinn 

undirbúi fjármálin áður en starfi lýkur og hvað hann þurfi til þess að lifa af í ljósi þess 

að eftirlaunaárin geti orðið mörg. Þeir telja að áætlanir um eftirlaunaárin vera enn 

mikilvægari þar sem margir af þeim sem nú eru að ná eftirlaunaaldri hafa sparað of 

lítið og muni þurfa að horfast í augu við að búa ekki við velsæld eða hafa nóg að bíta 

og brenna. Almennt vanmeti einstaklingar hvað þeir þurfi að hafa mikið á milli 

handanna á eftirlaunaárunum og haldi að þeir þurfi á minna fjármagni að halda en 

meðan þeir voru í starfi.  

 

Heam o.fl. (2005) segja að í könnun sem var gerð af Employee Benefit Institute í 

Bandaríkjunum hafi 17% þátttakenda í könnuninni talið að þeir gætu komist af með 

minna en 50% af tekjum sem þeir höfðu þegar þeir voru í starfi og 25% þátttakenda að 

50-60% fyrri tekna nægðu. Heam o.fl. (2005) telja að í raun þurfi einstaklingar á 

eftirlaunum að hafa um 80% af fyrri tekjum. Þau telja einnig að einstaklingar vanmeti 

hvað þeir þurfi að hafa mikið fjár milli handanna á eftirlaunum og að mikill munur sé 

þar á milli. Niðurstöður annarrar könnunar sem Employee Benefit Institute gerði sýndu 

að 18% einstaklinga í starfi töldu sig þurfa eina milljón dollara eða meira til þess að 

fjármagna eftirlaunaárin og önnur 15% að þeir þyrftu minna en 200 þúsund dollara til 

þess (Heam, Borstofff og Thomas. 2005). 

 

Samkvæmt Dennis (2002) snýst undirbúningur starfsloka og eftirlaunaáranna um 

miklu meira en fjármál en segja fjármál þó vera undirstöðuna í undirbúningi eftir-

launaáranna. Dennis (2002) telur að hluti af undirbúningi starfsloka eigi að vera 

áætlun um fjármál en hann eigi einnig að fela í sér þætti eins og tengsl við aðra, 

breytingar, að eldast vel, heilsu, starf og áætlun um hvernig á að verja tímanum. 

Jafnframt þurfi að hugleiða hvort flytjast eigi búferlum. Þessir þættir hafi áhrif á 

lífsgæði á eftirlaunaárunum og það hafi einnig öryggi, lífsfylling, gleði og gjafmildi. 

Dennis (2008) segir að það sem gerir áætlanir um starfslok og eftirlaunaárin sérstakar 

er að þær eru grunnur að því að búa til vel skipulagða sýn á framtíð einstaklingsins. 
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Tilgangurinn með áætlunum um starfslok er að einstaklingurinn hafi í höndunum tæki 

til þess að skapa það líf sem hann vill lifa á eftirlaunaárunum.  

 

Dennis (2002) segir að áætlun sem snýr eingöngu að starfslokum og eftirlaunaárunum 

hafa verið gagnrýnda og þyki hún of þröng og takmarkandi nálgun við skipulagningu 

á framtíðinni. Áætlunina þurfi að gera áratugum áður en einstaklingurinn lætur af 

störfum og að hugtakið lífsáform (e: life planning) lýsi betur hvað muni leiða til meiri 

gæða á eftirlaunaárum. Lífsáform leiði til þess að einstaklingar íhugi sönn gildi, hvað 

hvetji þá áfram  lífinu og gagnist þeim í að skapa ramma um val og ákvarðanir. 
 

2.2.3 Góð ráð fyrir undirbúning starfsloka 

Kitaj (2008) telur að þegar starfslok og eftirlaunaárin eru undirbúin þurfi einstakling-

arnir að skoða óskir sínar og langanir fyrir eftirlaunaárin og spyrja sjálfan sig hvaða 

athafnir eða viðfangsefni hafi heillað þá. Þessi viðfangsefni eru þau gæði sem þeir 

muni vilja halda í þegar eftirlaunaárum er náð. Einstaklingar þurfi að velta fyrir sér 

hvað þeir muni gera á eftirlaunárunum, hvað þeir hafi verið að gera áður og hvort þeir 

vilji gera eitthvað á eftirlaunaárunum sem þeir hafa aldrei haft tíma til áður, jafnvel að 

byrja á einhverju nýju. Spurningar sem einstaklingar þurfi að svara eru: 

o Hvaða arfleið þeir vilji skilja eftir sig? 

o Hvað hafi tilgang og skipti máli? 

o Hvernig þeir vilji tengjast fjölskyldu og vinum? 

o Hvort þeir vilji áfram vera hluti af samfélaginu líkt og þeir voru meðan þeir voru í 

starfi? 

o Hvernig eigi að viðhalda líkamlegu og andlegu atgervi? 

o Hvort þeir hafi það sem þarf til þess að ná markmiðum sem sett eru? 

o Hvort að lífið hafi ekki upp á meira að bjóða en að spila golf eins og þá langar til, 

sigla eða lesa fyrir barnabörnin þegar tími er nægur? 

Kitaj (2008) telur jafnframt að ef einstaklingar eru að velta fyrir sér að flytja í heitara 

loftslag verði þeir að hugleiða afleiðingar þess að vera í ókunnu umhverfi og ef til vill 

fjarri fjölskyldu og vinum og góðri heilsugæslu. Hjón eða sambýlisfólk þurfi jafnframt 

að hugsa til þess hvort þau verði eins samrýmd á eftirlaunaárunum og þegar þau voru 

að koma upp fjölskyldu og ala upp börn og hvort að þau muni hafa sömu væntingar. 

Þarfir þurfi að hugsa til langs tíma. 
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2.2.4 Rannsókn á tengslum undirbúnings og ánægju með eftirlaunaárin  

Heath (1996) gerði rannsókn á mismun á ánægju tveggja hópa með eftirlaunaárin. 

Annar hópurinn fékk fræðslu um eftirlaunaárin, sem bandarískt fyrirtæki bauð fyrr-

verandi starfsmönnum sínum, en hinn hópurinn ekki. Viðfangsefni rannsóknarinnar 

var að kanna hvort fræðsla um undirbúning og skipulag eftirlaunaáranna þjónaði 

hagsmunum fyrirtækisins og áttu niðurstöður hennar að aðstoða fyrirtækið við að taka 

ákvörðun um hvort veita ætti fræðsluna áfram. Flestir sem tóku þátt í könnuninni 

höfðu verið á eftirlaunum í meira en ár. Heath (1996) taldi vísbendingar um hvort 

einstaklingar væru ánægðir eða óánægðir á eftirlaunaárunum vera: 

o Jákvæð eða neikvæð reynsla af eftirlaunaárum.  

o Væntingar um eftirlaunaárin standist. 

o Aðlögun að eftirlaunaárum auðveld eða erfið 

o Undirbúningur undir starfslok nægilegur. 

o Hversu lengi fyrrverandi starfsmaður hafði verið á eftirlaunum. 

o Tekjur á eftirlaunaaldri. 

o Ánægja með tekjur á eftirlaunaaldri. 

o Ánægja með ákvarðanir um húsnæði. 

o Ánægja með félagslegar athafnir. 

o Ánægja með vitsmunalega virkni. 

o Ánægja með gæði á félagslegum samskiptum. 

o Heilbrigður lífsstíll og nægileg heilsugæsla. 

o Hvaða reynsla á eftirlaunaaldri hafði mikil áhrif á ánægju með eftirlaunaárin. 

 

Markmið fyrirtækisins með fræðslunni var að leggja sitt af mörkum til jákvæðrar 

reynslu starfsmannsins á eftirlaunaárunum. Fræðslan átti að koma fyrrverandi starfs-

mönnum sem fengu fræðsluna til góða og jafnframt átti hún að bæta ímynd fyrirtæk-

isins. Meðal starfsmanna fyrirtækisins, sem enn voru í starfi, átti fræðslan að auka 

framleiðni og bæta starfsanda. Fyrrverandi starfsmenn fyrirtækisins, sem komnir voru 

á eftirlaun og núverandi starfsmenn þess áttu því að hafa hag af fræðslunni. Fræðslan 

átti jafnframt að draga úr neikvæðum viðhorfum gagnvart fyrirtækinu. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að fræðsla um undirbúning eftirlaunaáranna hafði 

marktæk jákvæð áhrif á reynslu af eftirlaunaárunum. Markmiðum fyrirtækisins með 

fræðslunni var því náð. Þátttaka í fræðslunni leiddi til jákvæðari reynslu af fjármálum, 
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lífsstíl, heilsugæslu, athöfnum sem örvuðu vitsmunalega virkni og félagslegum 

samskiptum. Fyrrverandi starfsmenn sem nutu fræðslunnar voru taldir líklegri til þess 

að hafa fjölbreytileg félagsleg tengsl og vera ánægðari með val sitt á búsetu en undan-

tekning var að einstaklingar í hópnum, sem ekki fékk fræðslu, átti auðveldara með 

aðlögun að eftirlaunaárunum. Samkvæmt Heath (1996) styrkja niðurstöður 

rannsóknarinnar að þátttaka í formlegri fræðslu um undirbúning eftirlaunaáranna leiði 

til meiri ánægju með þau. Fræðslan eigi því rétt á sér og réttlæti þann kostnað sem 

vinnuveitendur setji í hana.  

 

Heath (1996) telur að frekari rannsóknir um áhrif fræðslu um undirbúning eftirlauna-

áranna ættu að meta áhrif af þáttum eins og tekjum, hjónabandsstöðu og heilsu. Ýmsir 

þættir hafi trúlega meiri áhrif á ánægju einstaklinga með eftirlaunaárin en fræðsla um 

undirbúning áranna. Frekari rannsóknir á áhrifum undirbúnings á viðhorf þátttakenda 

gagnvart fyrirtækinu myndu hjálpa stjórn þess að ákveða hvort að það væri þess virði 

að stofna til þess kostnaðar sem fræðslan hefði í för með ef horft er til ímyndar fyrir-

tækisins út á við.  
 

2.2.5 Starfslokanámskeið  

Starfslokanámskeið hafa verið haldin á Íslandi. Við könnun á veraldarvefnum um 

hverjir halda starfslokanámskeið hér á landi kom í ljós að námskeiðin virðast aðallega 

hafa verið haldin á vegum BSRB. Dagskrá námskeiða BSRB er nokkurn veginn hin 

sama þegar litið er þrjú ár aftur í tímann. Á dagskrá námskeiðsins 2009 var þjónusta 

við aldraða í borginni, andlegi þátturinn og það að eldast og að láta af störfum. Á 

námskeiðinu var jafnframt kynnt starfsemi Félags eldri borgara og sjálfboðastarfi 

Rauða krossins (Sótt 15. september 2009 frá http://www.bsrb.is/files/starfsldags-

krajan2009a_109837811.pdf). 

 
Á dagskrá starfslokanámskeiðs, Lífsgleði og létt lund, hjá VR5 árið 2007 var lífsstíll, 

heilsa og samskipti fólks á dagskrá. Einnig átti á námskeiðinu að fjalla um hvað 

breytist við að eldast um eitt ár og ef eitthvað breytist, hvernig býr einstaklingurinn sig 

þá sig breytinguna. Ræktun hugar og handar var einnig á dagskránni og að njóta 

lífsins á öllum æviskeiðum og hvernig má eldast og gleðjast í góðra vina hópi. Gildi 

undirbúnings fyrir starfslok og rannsóknir um undirbúning starfsloka var jafnframt á 
                                                 
5 Verslunarmannafélag Reykjavíkur 
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dagskrá námskeiðsins. (Sótt 15. september 2009 frá http://www.vr.is/index.aspx?-

groupid=137). 

 

2.3 Aldur og vinna 
2.3.1 Aldur og vinnumarkaður 

Í skýrslu Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytins Skýrsla stýrihóps um stefnumótun 

í málefnum aldraðra til ársins 2015 (2003) er fjallað um stöðu hinna eldri í sam-

félaginu. Þar kemur fram að staðan hafi breyst. Einstaklingum er skipt eftir aldri og 

stöðu og hlutverk einstaklinga ráðist að miklu leyti fremur af aldursskeiðum en að-

stæðum og verðmæti þeirra hafi í auknum mæli verið skoðað í ljósi hlutverka sem þeir 

gegni á vinnumarkaði (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytins, 2003). Í skýrslunni 

er enn fremur sagt að þegar fólk hættir þátttöku á vinnumarkaði fyrir aldurssakir þá er 

því að vissu leyti ýtt til hliðar. Jafnframt að einstaklingar sem hafa lokið störfum búi í 

mörgum tilfellum yfir þekkingu, reynslu og starfsorku og góða heilsu en skorti oft 

bæði hlutverk og tækifæri til að nýta kunnáttu sína og færni í eigin þágu og sam-

félagsins. Virkja þurfi þessa einstaklinga þannig að þeir sjálfir og samfélagið njóti 

góðs af. 

 

McManus, Anderberg & Lazarus (2007) segja í grein sinni Retirement–an 

unaffordable luxury að rannsóknir hafi sýnt að fólk sem er áfram á vinnumarkaðnum á 

efri árum líði betur, bæði líkamlega og andlega. Auk þess að hafa betri heilsu muni 

einstaklingur sem er í vinnu vera virkur þátttakandi í samfélaginu og láta gott af sér 

leiða. Jafnframt að vinna minnki líkur á að einstaklingurinn verði þunglyndur eða 

þurfi aðstoð við daglegar athafnir eftir því sem hann eldist (McManus, Anderberg og 

Lazarus, 2007).  

 

Berglind Magnúsdóttir, öldrunarsálfræðingur, telur að að breyta þurfi viðhorfi og að 

farið verði að horfa þetta æviskeið sem hluta af lífinu. Hún segir að hugmynd sé þegar 

komin fram um að hugsa starfslok ekki sem endalok heldur upphaf að einhverju nýju. 

(Sótt 18. ágúst 2009 á frá http://www.bsrb.is/utgafa.asp?ID=512). 

 

Á vef VR segir frá umfjöllun í ritstjórnargrein The Economist um hvenær menn fari á 

eftirlaun og þar segir m.a. „Yfirvöld verða að varast að hvetja fólk að láta af störfum 
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of snemma. Vinnuveitendur verða að breyta viðhorfi sínu, þeir dæma starfsfólk of oft 

eftir aldri í stað frammistöðu...” (Sótt 6. apríl 2009 frá http://www.vr.is/index.aspx?-

groupid=475922&tabid= 1150&NewsItemID= 6410&ModulesTabsId=2167) 
 

2.3.2 Viðmiðunaraldur um starfslok 

Fyrsta viðmiðið um hvenær manneskjan væri orðin of gömul til þess að vinna var 

þegar hún var 65 ára og það setti Otto von Bismarck árið 1880 (Berglind 

Magnúsdóttir, 2006). Otto von Bismarck samdi fyrstu áætlunina um eftirlaun sem 

gerð var í Evrópu en á þeim tíma var fólk eldri en 65 ára talið of þreklítið til þess að 

vinna og ætti þess vegna rétt á stuðningi frá ríkinu. Lífslíkur í Evrópu og 

Bandaríkjunum voru þá 45 ár en lífslíkur kvenna við fæðingu eru nú nærri 80 ár og 

karla 74 ár (Dychtwald, 2005). Dean (1992) segir hefðbundinn starfslokaaldur hafa 

verið óbreyttan í nær 50 ár þó svo að lífslíkur hafi aukist.  

 

Á árinu 1988 var lögð fram á Alþingi þingsályktunartillaga (nr. 44) um nýjar reglur 

um starfslok og starfsréttindi. Í fylgiskjali með þeirri tilögu kemur fram að eftirlauna-

aldur á Norðurlöndum er yfirleitt miðaður við 67 ár, í Svíþjóð er miðað við 65 ár en á 

Íslandi eru mörkin sveigjanlegri þar sem opinberir starfsmenn ráða hvort þeir hætta 

störfum við 67 ára eða 70 ára aldur (Sótt 18. ágúst 2009 frá http://www.althingi.is 

/altext/111/s/0044.html). Í greinargerð með tillögunni kemur fram flutningsmenn 

hennar telja það mannréttindi að fólk geti haldið starfsréttindum meðan hæfni, 

starfsorka og starfslöngun eru til staðar. Flutningsmenn tillögunnar telja enn fremur að 

eftirlaunaaldur eigi að vera sveigjanlegri en nú er og að fólk geti sjálft valið um hvort 

það hættir störfum við ákveðinn aldur.  

 

Í grein Ólafs Ólafssonar, þáverandi formanns Félags eldri borgara í Reykjavík, í 

Læknablaðinu 2004 kemur fram að árið 1990 hafi allir flokkar á Alþingi samþykkt 

þingsályktunartillögu en málið hafi ekki náð fram að ganga. Árið 2001 hafi Félag eldri 

borgara tekið málið upp að nýju og hafi það verið samþykkt á fundi ríkisstjórnarinnar 

og eldri borgarara árið 2002 og lagt hafi verið til að eftirlaunaaldur yrði hækkaður í 72 

ár. Heilbrigðisráðherra hafi þá skipað nefnd sem átti að semja frumvarp um málið fyrir 

vorþing 2004. (Sótt 20. febrúar 2009 frá http://www.laeknabladid.is/2004/2/umraeda-

frettir/nr/1495/). (Rannsakandi fann ekki á vef Alþingis að frumvarpið hafi verið lagt 

fram eða orðið að lögum) 
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Ólafur Ólafsson (2002) segir enn fremur á vef Félags eldri borgara í Reykjavík að 

miklar breytingar hafi orðið síðan sett voru viðmiðunarmörk um starfslok og 

eftirlaunaaldur. Heilsufar eldra fólks sé almennt orðið betra og að það geti skilað 

fullum afköstum eftir að viðmiðunaraldri um starfslok er náð. Stór hluti fólks sem náð 

hefur 67 ára aldri búi við fulla starfsorku. Ólafur telur úrelt að miða starfslok við 

þennan aldur (Sótt 7. apríl 2009 frá http://www.feb.is/htm/hagsmunamal/greinar/-

oldgreinar/starfslok.htm). 

 

Ólafur Ólafsson (2002) telur að það skipti miklu máli fyrir heilsuna að hafa nóg fyrir 

stafni og segir að í samantekt (á vegum Landlæknisembættisins) komi fram að 

helmingur ellilífeyrisþega telji sig hafa látið af störfum fyrr en þeir hefðu kosið og að 

eldri borgarar sem eru virkir á efri árum haldi lengur heilsu og færni en þeir sem hafi 

lítið að gera (Sótt 7. apríl 2009 frá http://www.feb.is/htm/hagsmunamal/greinar/-

oldgreinar/starfslok.htm). 

 

2.3.3 Sveigjanleg starfslok 

Í erindi Tryggva Þórs Herbertssonar á ráðstefnu Öldrunarráðs 2006 kemur fram að 

kröfur um sveigjanleg starfslok hafa aukist undanfarin ár vegna þess að lífslíkur hafa 

aukist, efnahagur batnað og kröfur fólks hafa breyst. Það hafi m.a. í för með sér að 

fólk geti farið tímabundið á eftirlaun eða að hluta til. Í erindi Tryggva er vísað í 

könnun þar sem meirihluti þeirra sem tóku þátt í henni sögðust fremur vilja minnka 

við sig vinnu eða fara í minna krefjandi starf en að fara á eftirlaun. Þegar spurt um 

aðalástæðu þess að einstaklingurinn ákvað að halda áfram að vinna í stað þess að 

hætta því sögðu tæp 40% það vera vegna þess að þeir vildu bæta fjárhagslega stöðu 

sína og tæp 30% að það væri vegna þess að þeir hefðu ánægju af starfi sínu (Sótt 6. 

apríl 2009 frá http://www.samband.is/files/1091125169 Tryggvi.ppt). 

 

Dean (1992) segir að talið sé að fólk eldist ekki með jöfnum hraða og leggur til að 

hætt sé að miða við aldur sem mælikvarða í lífinu. Það eigi að vera ákvörðun ein-

staklingsins hvort að fæðingardagur er birtur en ekki yfirvalda. Jafnframt segir Dean 

(1992) að það hafi verið lagt til að það yrði jafn ólöglegt að ýta manneskju út (knýja 

til starfsloka) á grundvelli aldurs eins nú er að gera það á grundvelli kyns eða 

kynþáttar. 
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2.3.5 Aldursleysi 

Í bókinni The Power Years eftir Dychtwald og Kadlec (2005) segir að lítill en vaxandi 

fjöldi einstaklinga hafni félagslegum þrýstingi um að þeir hagi sér samkvæmt aldri. 

Þeir berjist á móti stöðluðum ímyndum og leitist við að leggja sitt fram, vera með og 

blómstra langt inn á fullorðinsárin. Einstaklingarnir skipti jafnvel um starf þegar þeir 

hafa náð eftirlaunaaldri, t.d. forstjórinn verður kennari og endurskoðandinn verður 

listamaður.  

 

Í bókinni (Dychtwald og Kadlec, 2005) segir frá bandarískri könnun, New Retirement 

- Survey, meðal 3.000 einstaklinga fædda á árunum 1946-1964. Nálægt einn fimmti 

þátttakenda, 17%, sögðust ætla að hætta vinna þegar eftirlaunaaldri væri náð og 42% 

þátttakenda að þeir vonuðust til þess að geta unnið og átt frítíma til skiptist það sem 

eftir væri ævinnar. Hluti þátttakenda gerði ráð fyrir að vinna hlutastarf á eftirlauna-

aldri en færri að þeir ætluðu að vinna fullt starf. Rúmlega einn tíundi sagði að þeir 

ætluðu að stofna sitt eigið fyrirtæki á eftirlaunaaldri. Meira en helmingur þátttakenda 

sögðust ætla að vinna áfram að einhverju eyti og vonuðust til að þeir gætu gert það á 

nýjum starfsvettvangi. Þegar þátttakendur voru spurðir af hverju þeir ætluðu að vinna 

áfram eftir að þeir væru komnir á eftirlaunaaldur sögðust tveir af hverjum þremur 

megin ástæðuna vera vilji til þess að halda áfram að vera vitsmunalega virkir.  

 

Dychtwald og Kadlec (2005) segja marga vegi færa fyrir þá sem eru á efri fullorðins-

árunum með sveigjanlegum vinnutíma, hlutastarfi, starfi sem verktakar og vinnu við 

verkefni. Fleiri en einn geti einnig sinnt sama starfi. Möguleikar á að geta stundað 

nám hafi jafnframt aukist með tilkomu fjarnáms gegnum veraldavefinn.  

 

Dychtwald (2005) segir í grein sinni Ageless Aging: The Next Era of Retirement frá 

könnun meðal 1.000 fjölskyldna í Bandaríkjunum þar sem fjölskyldu meðlimir voru 

komnir á eftirlaunaaldur. Í könnuninni voru þátttakendur spurðir um hvað þeir væru 

að gera og skoðaður hvort munur væri á reynslu þeirra af eftirlaunaárunum og í hverju 

hann fólst ef hann var til staðar. Niðurstöður könnunarinnar sýndu að þátttakendum 

mátti skipta í fjóra hópa á grunni mismunandi reynslu af eftirlaunaárunum. Samkvæmt 

Dychtwald mun einn hópurinn, sem nefndur er Aldurslausir könnuðir (e: Ageless 
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explorers) í greininni6, verða fyrirmynd þeirra sem komnir eru á eftirlaun. Það sem 

einkennir hópinn er að meðlimir hans álíta að ekki eigi að telja árin, þeir eldist á 

aldurslausan hátt. Einstaklingar sem tilheyra þessum hóp vilji leggja sitt af mörkum til 

þjóðfélagsins, halda áfram að læra og starfa og eignast nýja vini (Dychtwald, 2005).   

 

Dychtwald (2005) segir söguna gefa okkur margar fyrirmyndir um að eldast vel og að 

nú megi sjá nýjan lífsstíl hetjunnar birtast, eldri hetju sem verði drifkraftur í því sem 

hann nefnir fjórða tímabil ævinnar. Á fjórða tímabilinu vilja einstaklingar ekki hætta 

að vinna en vilja geta hætt í fullu starfi og tekið sér frí og byrjað svo á einhverju nýju. 

Samkvæmt Dychtwald (2005) eru eftirlaunaárin að umbreytast. Fleiri eldri munu fara 

aftur á vinnumarkaðinn og jafnvel upplifa eftirlaunaárin sem árin þar sem þeir voru 

sem virkastir.  

 

Fisher og Specht (1999) segja í grein sinni Successful aging and creativity in later life 

að niðurstöður rannsóknar meðal einstaklinga sem sinntu listsköpun bentu til að 

sköpun eigi sinn þátt í að einstaklingar eldast vel og að listsköpun hlúi að tilfinningu 

um hæfni, tilgang og vöxt. Listsköpun er lærdómsferli gegnum lífið og opnar nýjar 

víddir. Að eldast vel er að vera hamingjusamur og vongóður og gera það mesta úr því 

sem lífið hefur upp á að bjóða (Fisher og Specht, 1999). 

 
2.4 Íslensk rannsókn á framlagi eldri borgara til samfélagsins 
Ingibjörg H. Harðardóttir, Auður Torfadóttir og Amalía Björnsdóttir (2006) könnuðu 

framlag eldri borgara á Íslandi annarsvegar með því því að taka viðtöl við 21 einstak-

linga á aldrinum 68 – 82 ára og hins vegar að leggja spurningarlista fyrir einstaklinga 

á aldrinum 67-85 ára.  

 

Markmiðið með könnuninni, sem var skipt í tvo hluta, var að varpa ljósi á framlag 

eldri borgara til samfélagsins og sýndu niðurstöður að framlag eldri borgara er mikið 

og margvíslegt en ekki alltaf sýnilegt. Í fyrri hluta könnunarinnar, viðtölunum, kom 

m.a. fram að heilsa og hreyfanleiki var talinn forsenda þess að vera virkur, samskipti 

við annað fólk. Sumir þátttakenda í könnuninni voru enn í starfi, jafnvel í fullu starfi 

og ráku eigið fyrirtæki. Jafnframt kom fram að ríkjandi hugsun meðal þátttakenda var 

að þeir vildu deila kjörum með öðrum og taka á sig ábyrgð og skyldur í samfélaginu. 
                                                 
6 Hinir þrír hóparnir voru nefndir Þægilega ánægðir, Lifa fyrir daginn í dag, Veikir og þreyttir. 
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Þátttakendur í könnuninni stunduðu líkamsrækt og tóku þátt í klúbbum og félagsstarfi 

og veittu margvíslegan stuðning, þar með talið fjárhagslegan stuðning og aðstoð við 

fjölskyldu  

 

Í seinni hluta könnunarinnar, sem gerð var af Gallup, var lagður spurningalisti fyrir 

1.200 einstaklinga á aldrinum 67-85 ára. Í seinni hlutanum var ekki síst verið að kanna 

það framlag eldri borgara sem ekki verður auðveldlega metið til fjár. Niðurstöður 

könnunarinnar sýndu m.a. að tæplega 15% þátttakenda í könnuninni var enn í starfi, 

þar af rúm 7% í fullu starfi og að 39% þátttakenda sinntu sjálfboðastarfi vikulega eða 

oftar. Tæplega helmingur þátttakenda veittu fjárhagslegan stuðning og vinnuframlag 

tæplega eins þriðja af þáttakendum fólst í barnagæslu og heimilisstörfum (Amalía 

Björnsdóttir, Auður Torfadóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2006). 

 

Í könnun sem Capacent Gallup gerði meðal 1.350 einstaklinga á aldrinum 16 - 75 ára 

til þess að meta viðhorf almennings til framlags eldri borgara kom m.a. fram að 32% 

þátttakenda höfðu fengið aðstoð við barnagæslu frá einstaklingi 67 ára og eldri, 

rúmlega 12% eða nánasta fjölskylda þeirra aðstoð vegna veikinda eða fötlunar og að 

10% þátttakenda höfðu fengið lán frá eldri borgurum (Amalía Björnsdóttir, Auður 

Torfadóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2006). 
 

2.5 Samantekt 
Væntingar einstaklinga til eftirlaunaáranna felast meðal annars í að hafa frelsi til þess 

að velja og ánægjulegra daglegs lífs. Lífsgæði á efri árum eru m.a. talin vera virkni, 

heilsa, frelsi og sjálfstæði, þ.m.t. fjárhagslegt sjálfstæði. Til þess að tryggja góð efri ár 

þarf að hafa öruggar tekjur og vera við góða heilsu. Mikilvægi þess að undirbúa 

eftirlaunaárin fjárhagslega virðist skipta miklu og ekki síst vegna þess að einstaklingar 

geta átt von á að lifa lengi eftir að eftirlaunaaldri er náð. Rannsókn um tengsl fræðslu 

um eftirlaunaárin og ánægju eldri borgara með þau sýnir að fræðslan hafði marktæk 

áhrif á ánægjuna. 
 

Staða hinna eldri í samfélaginu á vinnumarkaðnum er sögð vera að fólki sé að vissu 

leyti ýtt til hliðar þegar það hættir á vinnumarkaði vegna aldurs. Þessir einstaklingar 

búi í mörgum tilvikum yfir þekkingu og reynslu en fá ekki tækifæri til þess að nýta 

hana sem skyldi. Viðmiðunaraldur um hvenær manneskjan ætti að hætta að vinna var 
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settur í lok 19. aldarinnar og þó svo að bæst hafi við lífslíkur síðan hefur viðmiðunar-

aldur verið hinn sami. Sveigjanleg starfslok eru sögð hafa aukist og starfslok séu ekki 

endalok heldur upphaf einhvers nýs. Kannanir sem hafa verið gerðar sýna að margir 

einstaklingar telja að aldur eigi ekki að skipta máli og vilja halda áfram að leggja sitt 

af mörkum til þjóðfélagsins. Jafnframt sýna rannsóknir að lífsskeiðin eru ekki línuleg 

heldur fara þau fremur í hring þannig að einstaklingar geti unnið og átt frítíma til 

skiptist.  

 

Íslensk rannsókn sýnir fram á virkni eldri borgara og framlag þeirra til samfélagsins er 

talið mikið en ekki alltaf sýnilegt. 
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3. Rannsókn 
Þriðji kafli fjallar um hönnun og framkvæmd rannsóknar sem gerð var til þess að 

skoða rannsóknarviðfangsefnið og svara rannsóknarspurningum. Í kaflanum er sagt frá 

hönnun rannsóknarinnar, gerð grein fyrir aðferðum sem er beitt við hana og rök færð 

fyrir því að blanda saman tveimur aðferðum. Sagt er frá spurningalista sem var 

notaður í spurningkönnun, spurningar í viðtölum, forprófun spurninga og söfnun og 

úrvinnslu gagna sem fengust við rannsóknina. 

 
3.1 Hönnun rannsóknar 
3.1.1 Aðferðir 

Meginmarkmið með aðferðum sem beitt er í rannsókninni er að leita svara við 

rannsóknarspurningum um væntingar eldri borgara til eftirlaunaáranna, undirbúning 

starfsloka, aðlögun að eftirlaunaárunum og ánægju og virkni þegar þeim er náð. 

Jafnframt er spurt hver eru áhrif aldurs er á afkomu, starfshlutfalli og viðhorf til þess 

að starfa áfram eftir viðmiðunaraldri er náð. 

 

Aðferðum sem er beitt við rannsóknina er megindleg aðferð og eigindleg aðferð. 

Megindlega aðferðin í rannsókninni fólst í að gera vefkönnun þar sem spurninga-

könnun var send til 299 eldri borgara í Félagi eldri borgara í Reykjavík og nágrenni. 

Eigindlegu aðferðinni var beitt með því að taka viðtöl við fjóra einstaklinga 70 ára og 

eldri til þess að fá fram upplýsingar sem spurningakönnunin gat ekki gefið.  

 

Tilgangurinn með því að blanda saman tveimur aðferðum er að með megindlegri 

aðferð, spurningakönnun, er hægt að fá töluleg gögn um það sem leitað er svara við í 

rannsókninni. Með eigindlegri aðferð var leitast við að fá nánari upplýsingar um 

viðhorf einstaklinga 70 ára og eldri til þess að halda áfram starfi þrátt fyrir að hafa náð 

viðmiðunaraldri um töku eftirlauna og lífeyris. 
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3.1.2 Blöndun aðferða 

Mortensson og Oliffe (2009) telja að ávinningur þess að blanda saman megindlegri 

aðferð og eigindlegri aðferð vera að hún felur í sér að kenning verður til (með 

eigindlegri aðferð) og að hún er sannprófuð (með megindlegri aðferð) í einni og sömu 

rannsókn. Með blöndun aðferða er hægt að skoða rannsóknarviðfangsefnið út frá fleiri 

en einu sjónarhorni og þar með auðvelda skilning á því. Mortensson og Oliffe (2009) 

benda á að megindlegar aðferðir feli í sér tölfræðilega framsetningu og meðferð á 

gögnum í þeim tilgangi að lýsa og útskýra viðfangsefnið sem þessar athuganir 

endurspegla. Eigindlegar aðferðir hafa hins vegar í för með sér skoðun og túlkun á 

athugunum sem ekki eru settar fram með tölulegum gögnum í þeim tilgangi að finna 

merkingar sem liggja að baki og tengslamynstur. Samkvæmt Mortensson og Oliffe 

(2009) eru grundvallarforsendur þess að nota blandaðar aðferðir að greinilega komi 

fram hvernig er tekið á rannsóknarspurningum með hvorri aðferð fyrir sig.  

 

Í rannsókninni, sem hér er gerð grein fyrir, er ekki sett fram kenning og hún 

sannprófuð með megindlegri og eigindlegri aðferð eins og Mortensson og Oliffe 

(2009) nefna hér að framan. Rannsóknin felur hins vegar í sér að leitað er svara við 

rannsóknarspurningum með því að nota báðar aðferðirnar. Megindlega aðferðin er hér 

er notuð til þess að fá töluleg gögn um væntingar, undirbúning, aðlögun og ánægju og 

virkni eldri borgara á eftirlaunaárunum og með eiginlegu aðferðinni er fengin innsýn í 

hvað fær eldri borgara til þess að starfa áfram eftir að viðmiðunaraldri er náð.  

 

3.2 Mælitæki rannsóknarinnar 
Í rannsókninni voru notuð tvö mælitæki til þess að fá fram upplýsingar um rann-

sóknarviðfangsefnið og svara rannsóknarspurningum. Mælitækin voru spurninga-

könnun sem var send sem vefkönnun og viðtöl við valda einstaklinga. 

 

3.2.1 Vefkönnun 

Spurningakönnun var gerð með því að senda bréf í tölvupósti til félagsmanna í Félagi 

eldri borgara í Reykjavík og nágrenni sem höfðu netfang. Með bréfinu fylgdi vefslóð 

þar sem hægt var að nálgast spurningakönnunina. Þegar viðtakandi smellti á vef-

slóðina birtist spurningalisti með spurningum sem félagsmenn voru beðnir um að 
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svara. Í inngangi með spurningalista voru gefnar upplýsingar um könnunina og félags-

mönnum sagt að ekki væri hægt að rekja svör til einstaklinga. 

Spurningalisti 

Spurningalisti, sem notaður var í spurningakönnun, er samsettur af 41 spurningu og er 

þeim skipt í þrjá flokka: Undirbúningur, Ánægja og virkni og Bakgrunnur. 

Rannsakandi samdi spurningar um undirbúning. Spurningar um ánægju og virkni taka 

að mestu mið af vísbendingum um ánægju á eftirlaunaárunum sem settar voru fram í 

bandarískri rannsókn um tengsl fræðslu um starfslok og ánægju á eftirlaunaárunum, 

sjá bls. 25. Spurningar um bakgrunn þátttakenda í spurningakönnuninni taka einnig 

mið af fyrrnefndri bandarísku rannsókn en þar voru bakgrunnsbreytur 

hjónabandsstaða, lengd tíma á eftirlaunum og árlegar tekjur. Bakgrunnsbreytur í 

rannsókn, sem hér er gerð grein fyrir, eru auk fyrrnefndra breyta, kyn, aldur, menntun, 

fyrra starf þátttakanda ef hann er hættur starfi og starfshlutfall. Í stað árlegra tekna er 

hér spurt um heildartekjur þátttakenda á mánuði eftir starfslok og hversu miklu lægri 

eða hærri þátttakendur í spurningakönnuninni telja þær vera. Hér að neðan má sjá efni 

spurninganna en ekki eins og þær voru orðrétt orðaðar.  

Spurningar um undirbúning 

o Hvernig starflok hafi verið undirbúin. 

o Hvort að nægilegur tími hafi verið í undirbúning fyrir starfslok. 

o Hvort að vinnuveitandi hafi veitt fræðslu um starfslok og eftirlaunaárin og þá í 

hvaða formi hún hafi verið. 

o Hvort að nægilegar upplýsingar um rétt þátttakanda við starfslok hafi verið gefnar 

og ef ekki hvað þáttakandi hafi viljað vita meira um. 

o Hvort að viðhorf þátttakanda til fyrri vinnuveitanda hafi verið jákvætt eða 

neikvætt.  

Spurningar um ánægju og virkni  

o Hvort að tekjur eftir starfslok hafi verið nægjanlegar. 

o Hvort að reglulegar upplýsingar fáist um tekjur. 

o Hvort að þátttakandi hafi yfirsýn yfir fjármál sín. 

o Hvort að skipt hafi verið um húsnæði og um ánægju við val á nýju húsnæði. 

o Hvort að þátttakandi hafi hugleitt að flytja í heitara loftslag og þá hvert. 
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o Hve oft þátttakendur hitta fjölskyldu sína og vinnufélaga og um önnur samskipti, 

s.s. í gegnum félagasamtök og hvort að þátttakendur telji þessi samskipti 

fullnægjandi. 

o Hvort að þátttakendur stundi nám, listsköpun eða eigi sér dægradvöl. 

o Hvort að þátttakendur telji sig lifa heilbrigðu lífi og stundi heilsurækt og þá hvaða. 

o Hvaða væntingar þátttakendur hafi haft um árin eftir starfslok og hvort að þær hafi 

staðist. 

o Hvort þátttakendur telji að aðlögun að árunum eftir starfslok hafi verið auðveld 

eða erfið og hvað hafi ráðið þar um. 

o Hvort að einhver sérstök reynsla hafi haft mikil áhrif á hversu ánægja var mikil 

eftir starfslok. 

Spurningar um bakgrunn  

o Hvert kyn þátttanda er. 

o Á hvaða aldri þáttakandi er. 

o Hverjir eru fjölskylduhagir þátttakanda. 

o Hvaða menntun þátttakandi hefur. 

o Hvert hafi verið fyrra starf þátttakanda ef hann er hættur í starfi. 

o Hvernig starfi þátttakanda sé háttað (starfshlutfall) ef hann er enn í starfi. 

o Hversu langur tími er liðinn síðan þátttakandi hætti í starfi. 

o Hvert fyrra starfshlutfall þátttakanda hafi verið. 

o Hverjar séu heildartekjur þátttakanda á mánuði, hvort að þær séu jafnháar, hærri 

eða lægri en fyrir starfslok og ef hærri eða lægri þá hversu mikið hærri eða lægri. 
 

Rúmlega helmingur spurninga, 23 spurningar, voru lokaðar, 15 spurningar, voru 

hálflokaðar og þrjár spurningar voru opnar. Í lokuðum spurningum gat þátttakandi 

aðeins svarað tilgreindum svarmöguleikum og þegar spurningar voru hálflokaðar gat 

þátttakandi merkt við tilgreinda svarmöguleika og auk þess svarað með sínum eigin 

orðum. Í opnu spurningunum svaraði þátttakandi aðeins með sínum eigin orðum. Í 

flestum spurningum var þátttakanda boðið að velja að hann vissi ekki svarið, væri ekki 

viss eða að spurningin ætti ekki við. 
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3.2.2 Viðtöl 

Viðtöl voru tekin við fjóra einstaklinga 70 ára og eldri eins og segir hér að framan. 

Rannsakandi fékk nöfn þriggja viðmælenda með því að spyrjast fyrir meðal samstarfs-

manna sinna um einstaklinga sem væru mjög virkir og helst í starfi og þess fjórða með 

því að ræða við leiðbeinanda verkefnisins.  

Spurningar í viðtölum 

Rannsakandi bjó til lista yfir spurningar til þess að hafa til hlíðsjónar við viðtölin. 

Markmiðið með mótun spurninganna var að fá fram upplýsingar sem rannsakandi 

taldi að gætu svarað rannsóknarspurningu um starf eftir að viðmiðunaraldri er náð. 

Spurt var um hvað viðmælandi væri að starfa við og hversvegna hann væri enn að 

þrátt fyrir að hafa náð viðmiðunaraldri um töku eftirlauna og lífeyris. Spurt var 

einning hvort viðmælandi sæi einhverjar hindranir á því að halda áfram að gera það 

sem hann væri að gera og hvernig viðmælandi liti á árin eftir 67 ára aldur. Jafnframt 

var spurt um viðhorf viðmælanda til viðmiðunaraldursins og hvort að hann teldi að 

hann ætti að vera hærri eða lægri.  

 

Spurningar í viðtölunum voru nær hinar sömu í öllum fjórum viðtölunum en orðalagi 

breytt lítillega eftir fyrsta viðtalið með hliðsjón af reynslu af því og tveimur 

spurningum bætt við. Önnur var um hvað væri ánægjulegt við að eldast og hin um 

hvort að viðmælandi teldi að viðmiðunaraldurinn ætti að vera hærri eða lægri. Ein 

spurning, sem rannsakandi hafði sett á blað, var ekki notuð og var hún um hvort að 

eldri borgarar ættu að leggja sitt af mörkum til samfélagsins. Spurningarnar voru 

hafðar til hliðsjónar eins og áður segir en ekki fylgt nákvæmlega eftir. 

 
3.2.3 Forprófun á mælitækjum 

Forprófun á spurningalista var gerð til þess að skilgreina hvaða vandamál gætu komið 

upp við svörun spurninga, svo sem hvort að þær væru skýrar og innihald þeirra 

skildist vel. Jafnframt hvort að spurningar ættu vel við, hvort að auðvelt væri að svara 

þeim og hvort að flæði þeirra væri lipurt.  

 

Kynningarbréf um rannsóknina með beiðni um að fara yfir spurningalista var sent með 

tölvupósti í apríl 2009 á fjóra eldri borgara í fulltrúaráði Starfsmannafélags 

Reykjavíkurborgar. Í bréfinu var óskað eftir þátttöku þeirra í að prófa spurningalista 
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þar sem kannaður er undirbúningur fyrir starfslok og ánægja og virkni á eftirlauna-

árum. Stutt yfirlit yfir menntun og störf rannsakanda var sent með bréfinu, sjá 

fylgiskjal 4. Tveir af eldri borgurunum svöruðu beiðninni, annar með tölvubréfi og 

hinn símleiðis og sendi rannsakandi báðum sýnishorn af spurningalista.  

 

Eftir að hafa farið yfir sýnishorn þá svaraði annar eldri borgarinn með tölvupósti þar 

sem hann sagðist hafa farið yfir listann (spurningalistann) tvisvar sinnum og að hann 

geti ekki gert hann betri. Hinn eldri borgarinn hringdi í rannsakanda og sagði honum 

að hann hefði engar athugasemdir við spurningalistann og að hann myndi eiga auðvelt 

með að svara spurningunum sem á honum voru. Ekki barst svar frá hinum tveimur 

eldri borgurunum. 

 

Kynningarbréf með beiðni um að fara yfir spurningalistann var jafnframt sent á aðila 

sem bæði hefur menntun á sviði mannauðsstjórnunar og víðtæka þekkingu á gerð 

spurningalista og úrvinnslu gagna úr þeim. Tók viðkomandi aðili vel í að fara yfir 

spurningarnar og sendi rannsakanda margar góðar ábendingar um hvað mætti fara 

betur. Jafnframt lagði hann til að bætt yrði við spurningu á spurningalistann um fyrra 

starfshlutfall þátttakenda og var það gert. 

 

Rannsakandi leit á fyrsta viðtalið sem prófun á spurningarnar sem hann hafði til hlið-

sjónar í viðtalinu. Reynsla af fyrsta viðtalinu var að orðalag spurninga breyttist lítið og 

því voru upplýsingar sem komu fram í viðtalinu notaðar og þær teknar með við grein-

ingu gagna. Rannsakandi telur því að líta megi á fyrsta viðtalið sem forprófun á 

spurningum sem hafðar voru til hliðsjónar í hinum þremur viðtölunum.  

 

3.3 Söfnun gagna 
3.3.1 Samskipti við Félag eldri borgara í Reykjavík og Persónuvernd 

Rannsakandi sendi bréf í tölvupósti til framkvæmdastjóra Félags eldri borgara í 

Reykjavík og nágrenni, hér eftir nefnt félagið, í byrjun apríls 2009 með beiðni um að 

fá afnot af netfangalista félagsins. Í bréfinu var sagt frá rannsakanda, rannsókninni og 

hver væri leiðbeinandi verkefnisins. Stutt lýsing á menntun og starfsferil rannsakanda 

fylgdi með bréfinu. Jafnframt óskaði rannsakandi eftir fundi með framkvæmda-

stjóranum ef hann eða stjórn félagsins teldi mögulegt að netfangalistinn yrði afhentur. 



 40

Á fundinum yrði gerð betur grein fyrir verkefninu. Framkvæmdastjóri svaraði bréfinu 

og sagði að hann yrði að bera beiðnina undir stjórn félagsins þar sem félagið hefði 

fyrirvara á að afhenda netföng úr félagaskrá þess. Rannsakandi svaraði bréfinu og 

kom þar fram að hann myndi nota spurningakerfið Outcome við könnunina, ekki væri 

hægt að rekja svör í spurningakönnuninni til einstaklinga og að rannsakandi hefði 

reynslu af notkun spurningakerfisins. 

 

Beiðni rannsakanda var lögð fyrir stjórn félagsins í byrjun apríl 2009. Á fundinum 

komu fram efasemdir um að afhenda netfangalista félagsins eða aðrar tölvutækar 

upplýsingar um félagsmenn til utanaðkomandi aðila. Niðurstaða stjórnar var að 

afhenda ekki netfangalistann en óska eftir að fá spurningalista afhentan og 

staðfestingu Persónuverndar. Að því loknu sagði stjórnin hún væri tilbúin að 

endurskoða afstöðu sína. 

 

Spurningalisti var afhentur félaginu og um leið sagt frá forprófun listans. Jafnframt 

var félaginu sagt að rannsakandi hefði til undirbúnings, áður en hann hafði samband 

við félagið, farið á vef Persónuverndar til að kanna hvort að spurningakönnunina 

þyrfti að tilkynna til Persónuverndar. Á vef Persónuverndar hefði komið fram að ekki 

þyrfti að tilkynna Persónuvernd um vinnslu á upplýsingum sem ekki væri hægt að 

rekja til tiltekinna einstaklinga og rannsakandi því talið að ekki þyrfti að tilkynna um 

könnunina. Rannsakandi lét framkvæmdastjóra vita að hann myndi hafa samband við 

Persónuvernd og kanna með afhendingu upplýsinga sem beðið er um í 

spurningakönnuninni. Rannsakandi hafði samband við Persónuvernd, fyrst munnlega í 

símtölum og síðar með skriflegri fyrirspurn. Skriflegt svar lögfræðings hjá 

Persónuvernd barst í lok apríl 2009 og benti hann á að hægt væri að komast hjá því að 

afhenda félagskrár til utanaðkomandi aðila. Það mætti t.d. gera með því að 

ábyrgðaraðili kæmi sjálfur upplýsingum á framfæri til félagsmanna sinna fyrir hönd 

þriðja aðila án þess að félagaskrá sé miðlað áfram. Í bréfi lögfræðingsins kom einnig 

fram að Persónuvernd hafi ekki tekið efnislega afstöðu heldur aðeins veitt leiðsögn um 

reglur sem gilda um meðferð upplýsinga úr félagaskrám.  

 

Bréf lögfræðings hjá Persónuvernd var sent áfram til félagsins með leyfi lögfræð-

ingsins. Rannsakandi hafði áður sent framkvæmdastjóra félagsins drög að kynningar-

bréfi til félagsmanna um rannsóknina og beiðni um þátttöku sem yrði notað ef stjórn 
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félagsins samþykkti að könnunin yrði send á netföng félagsmanna. Rannsakandi fékk 

síðan að vita í byrjun maí 2009 að stjórn félagsins hafi samþykkt að spurninga-

könnunin yrði send á netföng félagsmanna með skilyrði um að netföngin yrðu ekki 

afhent rannsakanda. Í stað þess myndu starfsmenn félagsins senda könnunina út fyrir 

hönd rannsakanda en biðja um að svör bærust til hans. Þetta reyndist erfitt í fram-

kvæmd og var fyrirtækið Outcome því fengið til þess að tengja netföng við spurninga-

lista. Ákveðið var að fyrirtækið myndi eyðileggja netfangalistann þegar spurninga-

könnuninni væri lokið.    

Útsending spurningakönnunar 

Spurningakönnunin var send á netfangalista félagsins 12. maí með kynningarbréfi, sjá 

fylgiskjal 1. Viku síðar, 19. maí, höfðu 55 félagsmenn af 299 svarað. Ítrekun, sjá 

fylgiskjal 2, var send út 20. maí með sama bréfi og 28. maí höfðu 68 félagsmenn 

svarað. Beiðni um þátttöku var ítrekuð 29. maí og með beiðninni fylgdi nýtt 

kynningarbréf þar sem rannsakandi biðlaði til félagsmanna um að taka þátt í 

spurningakönnuninni. Spurningakönnuninni var lokað 5. júní maí 2009 og höfðu þá 

100 félagsmenn af 299 svarað og svarhlutfall því 33,4%. Fyrirtækið sem sá um 

útsendingu spurningakönnunarinnar lét rannsakanda vita að netfangalista, sem notaður 

var við útsendingu könnunar, hefði verið eytt.  

Bréfaskriftir við félaga á netfangalista 

Rannsakandi fékk bréf með tölvupósti frá 30 félagsmönnum sem höfðu fengið 

kynningarbréf með beiðni um þátttöku í spurningakönnuninni og svaraði rannsakandi 

þeim. Rannsakandi flokkaði bréfin og var um 1/3 frá einstaklingum sem enn voru í 

starfi og töldu því að þeir ættu ekki að taka þátt. Nokkrir félagsmenn skrifuðu og 

sögðust þegar hafa tekið þátt og enn aðrir létu rannsakanda vita að þeir myndu ekki 

taka þátt í spurningakönnunni. Aðrir sem höfðu fengið spurningakönnuna senda voru 

ekki vissir hvort að þeir ættu að taka þátt og enn aðrir skrifuðu bréf með hvatningu til 

rannsakanda. Nokkrir félagsmenn voru ekki sáttir við að hafa fengið könnunina senda 

og spurðust fyrir um hvar rannsakandi hafði fengið netfangið þeirra. Var þeim svarað 

og greint frá hvernig rannsakandi hefði fengið netfangið. 
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3.3.3 Viðtöl 

Rannsakandi ákvað að taka fjögur viðtöl þar sem hann taldi að ekki þyrfti fleiri viðtöl 

til þess að gefa honum innsýn í hvað það væri sem fengi fólk til að starfa og/eða vera 

virkt eftir að viðmiðunaraldri væri náð. Ákvörðun rannsakanda um fjölda viðtala 

byggði ekki á fræðilegum grunni. Mat rannsakanda á heppilega viðmælendur var að 

þeir væru mjög virkir, án þess að það væri skilgreint nánar og helst í vinnu. Rann-

sakandi fann viðmælendur með eftirfarandi hætti: 

o Viðmælandi nr. 1. Rannsakandi talaði við samstarfsmann og spurði hann hvort að 

hann þekkti einstakling sem væri eldri en 67 ára og væri virkur og í starfi. Sam-

starfsmaður benti á einstakling sem hann taldi uppfylla viðmiðið og að hann væri 

sjálfstætt starfandi. Samstarfsmaður rannsakanda sagði jafnframt að einstakling-

urinn hefði spurst fyrir um starf á vinnustað. Það síðastnefnda varð til þess að 

rannsakandi ákvað að óska eftir viðtali við þennan einstakling þar sem hann mat 

það sem svo að það félli vel að rannsókninni að tala við einstakling á þessum aldri 

sem gæti hugsað sér að byrja á nýjum vinnustað. Rannsakandi hringdi í viðkom-

andi einstakling og bað hann um viðtal og bað hann rannsakanda um hafa sam-

band nokkrum dögum síðar þar sem einstaklingurinn þyrfti að kanna hvenær hann 

hefði tíma. Rannsakandi gerði það og var viðtalið ákveðið síðar í sömu viku. 

Rannsakandi bauð viðmælanda að þeir gætu hist heima hjá viðmælanda, heima hjá 

rannsakanda eða þar sem viðmælandi vildi. Viðmælandi óskaði eftir að viðtalið 

færi fram kaffihúsi og fór rannsakandi að óskum hans. Rannsakandi spurðist fyrir 

um kaffihús þar sem væri rólegt og bauð viðmælanda að koma þangað.  

o Viðtal nr. 2. Rannsakandi talaði við annan samstarfsmann og spurðist fyrir um 

hvort að hann þekkti einstakling sem væri mjög virkur og eldri en sjötíu ára og 

benti hann strax á viðmælanda nr. 2. Rannsakandi skoðaði umfjöllun um viðmæl-

anda á vefnum og einnig stutta frásögn um hann í dagblaði og ákvað í framhaldi af 

því að hafa samband við viðmælanda og hringdi í hann. Viðmælandi tók vel í að 

ræða við rannsakanda og var tími fyrir viðtalið ákveðinn og fór það fram á heimili 

viðmælanda.  

o Viðtal nr. 3. Aftur talaði rannsakandi við samstarfsmann og spurðist fyrir um 

virkan einstakling og sagði samstarfsmaður að kunningi hans hefði verið að senda 

honum brot úr myndbandi þar sem eldri einstaklingar væru að sýna fimleika. Fékk 

rannsakandi netfang kunningja samstarfsmanns og benti hann á einstakling sem 
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rannsakandi mátti hringja í Tók viðmælandi vel í beiðni rannsakanda um viðtal og 

bauð að rannsakandi kæmi á vinnustað hans. 

o Viðtal nr. 4. Rannsakandi talaði við fleiri samstarfsmenn og spurðist fyrir um 

virka einstaklinga sem væru orðnir sjötugir og fékk tvö nöfn. Rannsakandi hafði 

samband við annan aðilann en hann baðst undan því að rannsakandi tæki við hann 

viðtal. Rannsakandi ákvað að bíða aðeins þar sem allar tilvísanir á heppilega 

viðmælendur höfðu verið á karla en rannsakanda langaði að ræða einnig við konu. 

Stuttu síðar átti rannsakandi samtal við leiðbeinanda sinn og greindi honum þá frá 

þessu. Nefndi leiðbeinandi þá nafn konu sem rannsakandi hafði samband við 

fljótlega á eftir og tók hún mjög vel í að eiga samtal við rannsakanda og bauð að 

hann kæmi á vinnustað sinn og mátti rannsakandi ráða tíma. Viðtalið fór síðan 

fram á vinnustað viðmælanda. 

 

Viðtölin voru stutt þar sem rannsakandi lauk viðtalinu þegar hann taldi að upplýsingar 

sem hann leitaði eftir væru komnar fram og ekkert þeirra varaði lengur en 25 mínútur. 

Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að láta viðtölin takast vel til og gekk það að mestu 

eftir. 

 

Viðmælendur rannsakanda fengu ekki allir sömu upplýsingar eða á sama hátt. Fyrsti 

viðmælandi fékk munnlegar upplýsingar um rannsóknina og rannsakanda og hinir þrír 

viðmælendurnir upplýsingablað um rannsóknina og blað með stuttu yfirliti yfir 

menntun og störf rannsakanda, sjá fylgiskjal 4. Á upplýsingablaðinu var sagt frá 

markmiði og framkvæmd rannsóknarinnar, frá rétti viðmælenda, um trúnað vegna 

viðtala og frá rannsakanda, sjá fylgiskjal 3. Það er við rannsakanda að sakast að 

viðmælendur fengu ekki allir upplýsingablaðið og má það skrifast á reynsluleysi 

rannsakanda að átta sig ekki á að betur væri að hafa upplýsingarnar á blaði. Fyrstu 

þremur viðmælendum var sagt hvernig rannsakandi fann nafn þeirra. 

 

3.4 Úrvinnsla gagna 
Spurningakerfið Outcome var notað til þess að vinna úr svörum í 

spurningakönnuninni og við úrvinnsluna fengust töluleg gögn í töflum og á myndræn 

gögn með súluritum. Í töflum kemur fram fjöldi svara við hverri spurningu og 

svarmöguleika, hlutfall svara við hverjum svarmöguleika og vikmörk. 
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Spurningaforritið gefur jafnframt möguleika á að bera saman breytur til þess að leita 

svara við rannsóknarspurningum. Við úrvinnslu rannsóknargagna, sem fengust úr 

spurningakönnuninni, tók rannsakandi töflur úr skýrslum og setti í töflureikni, 

einfaldaði og setti fram myndrænt.  

 

Viðtöl voru tekin upp á upptökutæki. Eftir að hverju viðtali lauk hlustaði rannsakandi 

nokkrum sinnum á það, skráði niður orðrétt það sem þar kom fram og greindi. Þegar 

rannsakandi taldi sig hafa náð öllu sem kom fram á upptökunni á skilmerkilegan hátt 

hætti hann skráningu. Rannsakandi skráði jafnframt athugasemdir sínar um það sem 

kom fram í viðtölunum, aðstæður þar sem viðtölin voru tekin, lýsingu á klæðaburði 

viðmælenda og huglægt mat rannsakanda á líðan þeirra og umhverfinu þar sem 

viðtalið fór fram. Rannsakandi skráði einnig hvort að hann teldi að traust hafi ríkt 

milli viðmælanda og rannsakanda. 
 

3.5 Samantekt 
Rannsakandi réttlætir notkun bæði megindlegrar og eigindlegrar aðferðar við 

rannsóknina með því að með megindlegu aðferðinni fengust töluleg gögn á grundvelli 

spurninga í spurningakönnun. Með eigindlegu aðferðinni var með viðtölum hægt að 

skoða nánar viðhorf einstakra eldri borgara til þess að starfa áfram eftir að 

viðmiðunaraldri var náð. 

 

Gögnum um þátttakendur og viðhorf þeirra var safnað með þar til gerðri 

spurningakönnun sem send var á 299 félaga í Félagi eldri borgara í Reykjavík og 

nágrenni. Af þeim svöruðu 100 og svarhlutfall því 33,4%. Mælitækið, spurningalisti, 

sem notað var í könnuninni var formað og forprófað áður en spurningakönnunin var 

send út. Spurningaforritið Outcome var notað bæði við gerð spurningalistans, 

útsendingu hans og úrvinnslu svara sem bárust við spurningum á listanum. 

 

Viðtöl voru tekin við fjóra einstaklinga sem valdir voru vegna þess að þeir höfðu náð 

viðmiðunaraldri og voru taldir sérstaklega virkir af þeim sem viðmælandi leitaði til 

um heppilega viðmælendur. Viðtöl voru tekin upp, skráð og þau greind eftir þemum 

sem rannsakandi skilgreindi við greininguna. 
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4. Greining á rannsóknargögnum 
Greining á rannsóknargögnum byggir á svörum úr spurningakönnun meðal 

félagsmanna í Félagi eldri borgara í Reykjavík og nágrenni vorið 2009. Hluti 

félagsmanna sem fengu spurningakönnunina senda skrifuðu rannsakanda um 

könnunina. Þessi bréf félagsmanna eru hluti af greiningu rannsóknargagna. Greining 

rannsóknargagna byggir jafnframt á viðtölum sem tekin voru við fjóra einstaklinga, 70 

ára og eldri.  

 

Af þeim 299 eldri borgurum sem fengu spurningakönnunina senda tóku 100 þátt í 

henni. Spurningar í könnuninni voru 41 og voru þær flokkaðar í þrjá flokka, Undir-

búningur, Ánægja og virkni og Bakgrunnur. Mjög misjafnt var hve margir svöruðu 

hverri spurningu og má sjá yfirlit á töflu 1 þar sem fjöldi spurninga er sýndur, fjöldi 

svara við hverri spurningu og hve margir töldu spurningar ekki eiga við. Einnig var 

misjafnt hve margir svöruðu svarmöguleikum í spurningum og var í sumum tilvikum 

um að ræða einn einstakling. Rannsakandi bendir á að niðurstöður úr greiningu 

rannsóknargagna sem koma fram í kaflanum eru vísbendingar. Við greiningu 

rannsóknargagna er ekki fjallað um vikmörk eða áreiðanleika niðurstaðna út frá 

tölfræðilegu sjónarhorni.  

 

Spurningakerfið Outcome var notað við greiningu á gögnum úr spurningakönnun. 

Rannsakandi færði niðurstöður úr töflum úr kerfinu yfir í töflureikni, einfaldaði og 

setti fram á myndrænan hátt. Við greiningu gagna vegna rannsóknarspurninga bar 

rannsakandi saman breytur og bjó til skýrslur í kerfinu sem hann færði í töflureikni og 

setti fram í töflum við greiningu rannsóknargagna.  

 

Framsetning á gögnum í kaflanum er með samræmdum hætti þannig að niðurstöður úr 

öllum spurningunum eru settar fram í súluritum þar sem er sýnd hlutfallsleg niður-

staða og fjöldi þátttakenda fyrir hvern svarmöguleika. Samanburður á breytum, þegar 

leitað er svara við rannsóknarspurningum, er settur fram í töflum þar sem kemur fram 
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fjöldi þátttakenda og hlutfallsleg svör þeirra. Greining á viðtölum er sett fram eftir 

þemum.  

 

Kaflanum um greiningu rannsóknargagna er skipt í fjóra hluta. Fyrsti hlutinn fjallar 

um greiningu á svörum í spurningakönnuninni eftir flokkun spurninga, í öðrum hluta 

eru svör borin saman með hliðsjón af rannsóknarspurningum og þriðji hlutinn fjallar 

um viðbrögð félagsmanna sem fengu spurningakönnun senda og bréf þeirra greind. 

Að lokum er gerð grein fyrir greiningu á viðtölum sem tekin voru við einstaklinga 70 

ára og eldri.  

 

Í kaflanum eru samantektir eftir framsetningu á greiningu, eins og á bakgrunni 

þátttakenda í spurningakönnuninni, til þess til þess að nálgast megi greiningu fyrir á 

auðveldan hátt. Þegar rætt um þátttakendur er átt við félagsmenn í Félagi eldri borgara 

og nágrenni sem svöruðu spurningum í spurningakönnun. 

 

4.1 Spurningakönnun 
4.1.1 Yfirlit yfir spurningar og fjölda svara 

Fjöldi svara við spurningum er mismunandi, allt frá því að vera 12 til 96 ef boðið var 

upp á að svara spurningu á einn veg en flest 172 þegar mátti svara á fleiri vegu.  

Tafla 1. Yfirlit yfir spurningar, fjölda svara og spurningar sem þátttakendur töldu ekki eiga við.  

Spurningar Fjöldi svara Sp. á ekki 
við 

Bakgrunnur     

Ert þú kona eða karl? 96   

Á hvaða aldri ert þú? 97   

Hverjir eru fjölskylduhagir þínir? 96   

Hver er menntun þín? 95   

Ef þú ert hættur starfi, hvert var þitt fyrra starf? 66   

Ef þú ert enn í starfi, hvernig er því háttað? 77 28 

Ef þú ert hættur starfi, hversu langt er síðan? 84 30 

Ef þú ert hættur störfum, hvert var starfshlutfall þitt áður en þú hættir? 82 26 

Ef þú ert hættur störfum, hverjar eru heildartekjur þínar á mánuði? 57   

Ef þú ert hættur störfum, hvort eru tekjur þínar jafnháar, hærri eða lægri en þegar þú varst í starfi? 55   

Ef tekjur þínar eru lægri eftir að þú hættir starfi, hversu mikið lægri telur þú þær vera? 65 15 

Ef tekjur þínar eru hærri eftir að þú hættir starfi, hversu mikið hærri telur þú þær vera? 46 38 
Ánægja og virkni     

Telur þú að tekjur sem þú hefur eftir starfslok séu nægjanlegar 94 13 

Færð þú reglulega upplýsingar um tekjur þínar? 87   

Telur þú þig hafa yfirsýn yfir fjármál þín? 94   

Hefur þú skipt um húsnæði eftir að þú lést af störfum? 94 32 

Ef þú hefur skipt um húsnæði, ert þú ánægð/ánægður með val á nýju húsnæði? 74 57 
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Spurningar Fjöldi svara Sp. á ekki 
við 

Hefur þú hugleitt að flytja í heitara loftslag? 93   

Ef já við fyrri spurningu, þá hvert? 12   

Hittir þú fjölskyldu þína reglulega? 96 10 

Hittir þú fyrri vinnufélaga þína reglulega? 91 34 

Hefur þú samskipti við aðra í gegnum eftirfarandi? Má svara fleiri en einum lið 132 35 

Telur þú þessi samskipti vera fullnægjandi fyrir þig? 77   

Stundar þú nám? 82 51 

Stundar þú einhverskonar listsköpun? Má svara fleiri en einum lið. 86 52 

Gerir þú eitthvað af eftirfarandi? Má svara fleiri en einum lið. 103 35 

Telur þú þig lifa heilbrigðu lífi? 94   

Hvaða heilsurækt stundar þú? Má svara fleiri en einum lið. 172 6 

Hvaða væntingar hafðir þú um árin eftir starfslok? Má svara fleiri en einum lið. 170   

Ef þú hafðir væntingar, hverjar af þeim stóðust? Má svara fleiri en einum lið. 139 31 

Telur þú að aðlögun að árunum eftir starfslok hafi verið auðveld eða erfið? 89 25 

Ef þú telur aðlögun hafa verið auðvelda, hvað réði þar um? 42   

Ef þú telur aðlögunina hafa verið erfiða, hvað réði þar um? 8   

Telur þú að einhver sérstök reynsla hafi haft mikil áhrif á hversu ánægð/ánægður þú ert eftir starfslok? 79 43 

Undirbúningur     

Hvernig undirbjóst þú þig undir starfslokin? 93 44 

Ef þú hefur lokið störfum, telur þú að þú hafir fengið nægilegan tíma í undirbúning fyrir starfslokin? 79 42 

Fékkst þú fræðslu hjá vinnuveitanda um starfslok og eða árin eftir starfslok áður en þú lést af störfum? 95 41 

Ef þú fékkst fræðslu hjá vinnuveitanda í hvaða formi var hún? 79 58 

Telur þú að þú hafir haft nægjanlegar upplýsingar um rétt þinn við starfslok? 95 26 

Ef nei við fyrri spurningu, hvað hefðir þú viljað vita meira um? 68 46 

Er viðhorf þitt til fyrri vinnuveitanda, þess sem þú starfaðir síðast hjá, jákvætt eða neikvætt? 83   

*Viðkomandi spurningu mátti svara með fleiri en einum svarmöguleika. 

 

 

4.1.2 Bakgrunnur þátttakenda í spurningakönnun 

Bakgrunnsbreytur í spurningakönnuninni eru kyn, aldur, fjölskylduhagir, menntun, 

starf, starfshlutfall og tekjur. Spurningar um tekjur eru um heildartekjur á mánuði eftir 

að starfi lauk og hversu hærri eða lægri þær eru en fyrir starfslok.  

 

Sp. Ert þú kona eða karl?  

Svör við spurningu um kyn voru 96. Konur voru um 2/3 af þátttakendum í 

spurningakönnuninni og karlar um 1/3. Sjá hlutfallslega skiptingu svara og fjölda 

kvenna og karla sem svöruðu á mynd 2. 
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 Mynd 2. Kyn þátttakenda       
 

 

Sp. Á hvaða aldri ert þú? 

Svör við spurningu um aldur voru 97. Þátttakendum fór fækkandi eftir aldri, sjá 

hlutfallslega skiptingu svara og fjölda þátttakenda í hverjum aldurshóp á mynd 3.  
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 Mynd 3. Aldur þátttakenda. 
 

 

Sp. Hverjir eru fjölskylduhagir þínir? 

Svör við spurningu um fjölskylduhagi voru 96. Flestir þátttakendur voru í hjónabandi, 

sjá hlutfallslega skiptingu svara og fjölda þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd 4. 

Þátttakendur sem svöruðu undir liðnum Annað nefndu fjölskylduhagi sem einhleyp, 

ekkill og í sambúð, ein með barni, hjón sem bjuggu með sonum sínum og ein sem á 

góðan vin.  
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 Mynd 4. Fjölskylduhagir þátttakenda. 
 

 

Sp. Hver er menntun þín? 

Svör við spurningu um menntun voru 95. Fleirtal þátttakenda nefndu framhaldsskóla 

og grunnnám í háskóla sem menntun, sjá hlutfallslega skiptingu svara og fjölda 

þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd nr. 5. Svör undir liðnum Annað voru 17.  
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 Mynd 5. Menntun þátttakenda.     

 

Þátttakendur sem svöruðu undir liðnum Annað þegar spurt um menntun nefndu: 

o Nám í Kennaraskóla Íslands 
o BA próf 
o Háskólapróf 
o Hjúkrunarfræðingur 
o Hússtjórnarkennari 
o Iðnmeistari 
o Loftskeytamaður 
o Vélstjóri 
o Verkfræðingur 
o Próf frá Verslunarskólanum 
o Próf frá Kvennaskólanum 
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o Eitt ár í gagnfræðaskóla 
o Ýmis námskeið, s.s. ensku, rússnesku einn vetur 
o Námskeið fyrir sjúkraliða í starfi 
o Saumanámskeið 
o Matreiðslunámskeið  
o Menntun í skóla lífsins í starfi hjá sama atvinnuveitenda í 39 ár þar sem svarandi 

hlaut mikla og fjölbreytta menntun innan vébanda fyrirtækisins víðs vegar um 
heiminn.  

 
Þegar svör þessi svör voru flokkuð kom fram að hlutföll svara breyttust og fleiri svör 

flokkuðust undir grunnskóli og grunnnám í háskóla, sjá hlutfallslega breytta skiptingu 

svara mynd 6. 
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 Mynd 6. Greining á svörum um menntun þegar svör undir liðnum Annað eru tekin með. 

 

 

Sp. Ef þú ert hættur starfi, hvert var þitt fyrra starf? 

Svör við spurningu um fyrra starf voru 66. Flestir þátttakendur svöruðu undir liðnum 

Annað, sjá hlutfallslega skiptingu á milli starfa og fjölda þátttakenda í hverjum 

svarhóp á mynd 7.  
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 Mynd 7. Fyrra starf þátttakenda. 

 



 51

Þátttakendur sem svöruðu undir liðnum Annað og nefndu störfin: 

o Sjómaður 
o Sölumaður 
o Hjúkrunarfræðingur 
o Ljósmóðir 
o Bókasafnsfræðingur 
o Kennari 
o Skólastjóri 
o Leiðsögumaður 
o Bankastarfsmaður 
o Prófessor 
o Mælingamaður 
o Sjúkraliði 
o Snyrtifræðingur 
o Tæknifræðingur 
o Matráðskona 
o Matráður 
o Barnagæsla 
o Starfsmaður í lyfjaiðnaði 
o Umönnun 
o Listrænn starfsmaður í leikhúsi 
o Vinna í mötuneyti 
o Messagutti 
o Háseti 
o Loftskeytamaður 
o Símrítari 
o Verslunarstörf 
o Saumaskapur 
o Sjálfstætt starfandi 
 

Ef svör undir liðnum Annað væru flokkuð mætti ætla að hlutfall sérfræðinga hækkaði 

í hlutfallslegri flokkun svara þar sem nokkrir þátttakendur nefna störf eins og 

hjúkrunarfræðingur og bókasafnsfræðingur. 

 

 

Sp. Ef þú ert enn í starfi, hvernig er því háttað? 

Svör við spurningu um starfshætti ef enn í starfi voru 77 en stærsti hópur þátttakenda, 

28 þátttakendur, sagði spurninguna ekki eiga við, sjá hlutfallslega skiptingu svara og 

fjölda þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd 8. Flestir þátttakendur nefndu fullt starf 
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ef enn í starfi. Með sveigjanlegu starfi er átt við hvort að þátttakandi hafi ráðið sjálfur 

hvar og hvenær það var unnið. Með nýju starfi er átt við að starf er annað en þátt-

takandi vann áður en hann komst á eftirlaunaaldur. Þátttakendur sem svöruðu undir 

Annað nefndu rannsóknarverkefni og að unnið væri sjálfstætt að ritstörfum.  

 

Ef svör undir liðnum Á ekki við, sem er fjölmennasti hópurinn, eru ekki tekin með 

breytast hlutföll um starfshlutföll þannig að fullt starf verður 49% í stað 27% og 

hlutastarf verður 31% í stað 19%. og sveigjanlegt starf verður 12% í stað 8%. Hlutfall 

annarra starfshátta breytast þannig að nýtt starf verður 2% í stað 1% og eigin rekstur 

8% í stað 4%. 
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 Mynd 8. Starfshlutfall þátttakenda sem eru í starfi. 

 

 

Sp. Ef þú ert hættur starfi, hversu langt er síðan? 

Svör við spurningu um hve langur tími var liðinn frá starfslokum voru 84 en 30 

þátttakendur sögðu spurninguna ekki eiga við, sjá hlutfallslega skiptingu svara og 

fjölda þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd 9. Flestir þátttakendur höfðu verið 2-5 ár 

á eftirlaunum. Ef svör undir liðnum Á ekki við eru undanskilin hækkar hlutfall þeirra 

þar sem liðin eru 2-5 ár frá starfslokum úr 30% í 46% og hlutfall þeirra sem hættu 

störfum fyrir 5-10 síðan úr 13% í 20%. 
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 Mynd 9. Hve lengi þátttakendur hafa verið á eftirlaunum. 

 

 

Sp. Ef þú ert hættur störfum, hvert var starfshlutfall þitt áður en þú hættir? 

Svör við spurningu um starfshlutfall í fyrra starfi voru 82 en 26 þátttakendur sögðu 

spurninguna ekki eiga við, sjá hlutfallslega skiptingu svara og fjölda þátttakenda í 

hverjum svarhóp á mynd 10. Allflestir þátttakenda höfðu verið í fullu starfi fyrir 

starfslok. Tveir þátttakendur nefndu Annað og sagði annar þeirra að starfshlutfall hans 

hefði verið 80% starf og hinn þátttakandinn tilgreindi starfsheitið Yfirsímritari.  
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 Mynd 10. Starfshlutfall þátttakenda fyrir starfslok. 
 

 

Sp. Ef þú ert hættur störfum, hverjar eru heildartekjur þínar á mánuði? 

Svör við spurningu um heildartekjur á mánuði voru 57. Stærsti hópur þátttakenda var 

með laun á bilinu 100.000-300.000 kr. á mánuði eftir starfslok, sjá hlutfallslega 

skiptingu svara og fjölda þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd 11. 
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 Mynd 11. Heildartekjur á mánuði eftir starfslok. 

 

 

Sp. Ef þú ert hættur störfum, hvort eru tekjur þínar jafnháar, hærri eða lægri 
en þegar þú varst í starfi? 

Svör við spurningu um stöðu tekna voru 55 og sögðu allflestir þátttakendur, 49 að 

tölu, að þeir hefðu lægri tekjur en fyrir starfslok, sjá hlutfallslega skiptingu svara og 

fjölda þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd 12. 
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 Mynd 12. Tekjur jafnháar, hærri eða lægri en fyrir starfslok. 

 

 

Sp. Ef tekjur þínar eru lægri eftir að þú hættir starfi, hversu mikið lægri telur 
þú þær vera? 

Svör við spurningu um hversu mikið tekjur væru lægri eftir starfslok voru 65 en 15 

þátttakendur sögðu spurninguna ekki eiga við. Meirihluti þátttakenda sögðu að tekjur 

væru lægri eftir starfslok en fyrir starfslok, sjá hlutfallslega skiptingu svara og fjölda 

þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd 13. Ef svör þátttakenda sem svöruðu að 

spurningin ætti ekki við eru undanskilin hækkar hlutfall þeirra þátttakenda sem hafa 

meira en 20% lægri tekjur á mánuði eftir starfslok úr 45% í 58%. 
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 Mynd 13. Lægri tekjur á eftirlaunaaldri. 

 

 

Sp. Ef tekjur þínar eru hærri eftir að þú hættir starfi, hversu mikið hærri 
telur þú þær vera? 

Svör við spurningu um hversu mikið tekjur væru hærri eftir starfslok voru 46 en af 

þeim töldu 38 þátttakendur að spurningin ætti ekki við. Þeir sem tilgreindu hversu 

mikið tekjur þeirra væru hærri voru því 8 og skiptust svör hlutfallslega og fjöldi þátt-

takenda í hverjum svarhóp jafnt á milli, sjá mynd 14. 
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 Mynd 14. Hærri tekjur á eftirlaunaaldri. 
 
 
Samantekt um bakgrunn þátttakenda 

Samantekt á svörum um bakgrunn þátttakenda í spurningakönnuninni sýnir að meiri-

hluti þeirra voru konur og meirihluti þátttakenda var á aldrinum 65 til 75 ára. Vel 

rúmlega 1/3 þátttakenda er með háskólapróf og rúmlega 1/4 með nám í framhalds-

skóla. Um 1/4 þátttakenda starfaði áður sem skrifstofumaður, 1/4 sem stjórnandi og 

1/10 sem sérfræðingur. Hlutfall sérfræðinga hækkar ef svör undir annað eru flokkuð 

og talin með. Allflestir þátttakenda höfðu verið í fullu starfi. Sama á við þá sem enn 
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eru í starfi en þar er hlutfallið tæplega helmingur. Tvö til fimm ár voru liðin frá því að 

tæplega helmingur þátttakenda lauk starfi. 

 

Flestir þátttakenda eru með tekjur á bilinu eitt til þrjú hundruð þúsund króna eftir 

starfslok og nær allir sögðu tekjur lægri en þegar þeir voru í starfi. Vel rúmlega helm-

ingur þeirra sagði tekjur vera meira en 20% lægri. Örfáir þátttakenda sögðu að tekjur 

væri hærri eftir starfslok. 

 
4.1.3 Ánægja og virkni á eftirlaunaárunum 

Ánægja og virkni eru hér skilgreind á grunni umfjöllunar umvísbendingar um ánægju 

á eftirlaunaárunum á bls. 25. Svör geta falið í sér annað en ánægju samanber þegar 

spurt er um hvort að aðlögun að eftirlaunaárunum hafi verið auðveld eða erfið og 

hversvegna auðveld eða erfið. Breytur um ánægju má sjá á myndum 15-25 og töflu 2 

og um virkni á myndum 26-34. Jafnframt er vísað í texta með myndum og töflu. 

Sp. Hvaða væntingar hafðir þú um árin eftir starfslok? Má svara fleiri en 
einum lið. 

Svör við spurningu um væntingar voru 170. Flest svör voru um frelsi til að ráða tíma 

sínum sjálf/sjálfur og um tíma til þess að sinna áhugamálum, sjá hlutfallslega 

skiptingu svara og fjölda þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd 15. Í svörum þátt-

takenda undir liðnum Annað voru nefndar væntingar um að fá að ferðast meira og fá 

tíma fyrir hugðarefni og barnabörnin, vinina og kunningjana. Einn þátttakandi sagði 

að lítið hafi breyst, annar að hann hafi litið á starfið sem áhugamál og einn þátttakandi 

nefndi væntingu um frelsi frá einelti. 
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 Mynd 15. Væntingar til eftirlaunaáranna. 
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Sp. Ef þú hafðir væntingar, hverjar af þeim stóðust? Má svara fleiri en einum 
lið. 

Svör við hvort að væntingar hafi staðist voru 139 en í 31 svari var talið að spurningin 

ætti ekki við, sjá hlutfallslega skiptingu svara og fjölda þátttakenda í hverjum svarhóp 

á mynd 16. Þátttakendur sem svöruðu undir liðnum Annað nefndu væntingar sem 

hefðu staðist um að hafa meiri tíma fyrir sjálfan sig, meiri tíma til þess að ferðast, 

góðan tíma til þess að laga íbúðina og í einu svari var nefnt frelsi frá einelti og í öðru 

að þátttakandi væri ennþá í vinnu.  
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 Mynd 16. Væntingar til eftirlaunaáranna sem stóðust. 
 

 

Sp. Telur þú að aðlögun að árunum eftir starfslok hafi verið auðveld eða 
erfið? 

Svör við spurningu um aðlögun að árunum eftir starfslok voru 89 en þar af töldu 25 

þátttakendur spurninguna ekki eiga við, sjá hlutfallslega skiptingu svara og fjölda 

þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd 17. Ef svör þátttakenda um að spurningin eigi 

ekki við eru undanskilin telja 70% þátttakenda aðlögunina hafa verið auðvelda í stað 

51% þeirra. 
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 Mynd 17. Aðlögun að árunum eftir starfslok auðveld eða erfið. 
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Sp. Ef þú telur aðlögun hafa verið auðvelda, hvað réði þar um? 

Svör við spurningu um hvað hafi ráðið því að aðlögun var auðveld voru 42. Þegar svör 

eru skoðuð kemur í ljós að skipta má svörum í ellefu flokka, sjá fjölda í hverjum 

flokki á mynd 18. Sum svör voru margþætt og var skipt upp í fleiri svör. 
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Átti ekki val

Er að vinna

Fjöldi í hverjum svarhóp

 

 Mynd 18. Þættir sem auðvelda aðlögun. 
 

 

Sp. Ef þú telur aðlögunina hafa verið erfiða, hvað réði þar um? 

Svör um hvað hafi ráðið því að aðlögun að árunum eftir starfslok hafi verið erfið voru 

átta og þar af tvö sem sögðu aðlögunina ekki hafa verið erfiða. Önnur svör voru 

veikindi, að fá ekki vinnu, söknuður eftir vinnufélögunum og að þurfa að skilja við 

vinnuaðstöðuna.  
 

 

Sp. Telur þú þig hafa yfirsýn yfir fjármál þín? 

Svör voru 94 og töldu nær allir þátttakendur sig hafa nægilega yfirsýn yfir fjármál sín, 

sjá hlutfallslega skiptingu svara og fjölda þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd 19.  
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 Mynd 19. Yfirsýn yfir fjármál. 
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Sp. Telur þú að tekjur sem þú hefur eftir starfslok séu nægjanlegar? 

Svör við spurningu um hvort þátttakandi teldi að tekjur sínar eftir starfslok væru 

nægjanlegar voru 94 en 13 þátttakendur töldu spurninguna ekki eiga við, sjá hlutfalls-

lega skiptingu svara og fjölda þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd 20. Ef svör undir 

liðnum Á ekki við eru tekin frá telja 38% þátttakenda að tekjur séu nægjanlegar í stað 

33% og 46% að þær séu það ekki í stað 39%.  
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 Mynd 20. Tekjur eftir starfslok nægilegar. 
 

 

Sp. Færð þú reglulega upplýsingar um tekjur þínar? 

Svör við spurningu um upplýsingar um tekjur voru 87, sjá hlutfallslega skiptingu 

svara og fjölda þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd 21. 
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 Mynd 21. Reglulega upplýsingar um tekjur. 
 

 

Sp. Hefur þú skipt um húsnæði eftir að þú lést af störfum? 

Svör við spurningu um hvort að skipt hafi verið um húsnæði voru 94 en 32 þátt-

takendur töldu spurninguna ekki eiga við, sjá hlutfallslega skiptingu svara og fjölda 

þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd 22.  



 60

32

48

14

0

10

20

30

40

50

60

Já Nei Á ekki við

Skipt um húsnæði eftir starfslok

%

 
 Mynd 22. Skipti á húsnæði? 

 

 

Sp. Ef þú hefur skipt um húsnæði, ert þú ánægð/ánægður með val á nýju 
húsnæði? 

Svör við spurningu um ánægju með val á nýju húsnæði voru 74. Sjá hlutfallslega 

skiptingu svara og fjölda þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd 15. Ef svör undir 

liðnum Á ekki við eru undanskilin verður hlutfall þeirra sem eru ánægðir með val á 

nýju húsnæði 88% í stað 20%. 
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 Mynd 23. Ánægja með val á húsnæði. 

 

 

Sp. Hefur þú hugleitt að flytja í heitara loftslag? 

Svör við spurningu um hvort að þátttakandi hafi hugleitt að flytja í heitara loftslag 

voru 93. Allflestir þátttakendur svöruðu spurningunni neitandi, sjá hlutfallslega skipt-

ingu svara og fjölda þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd nr. 24.  
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 Mynd 24. Flutningur til heitari landa. 

 

 

Sp. Ef já við fyrri spurningu, þá hvert? 

Svarendur voru 12 og Spánn varð helst fyrir valinu þegar hugleitt hafi verið að flytja í 

heitara loftslag, sjá hlutfallslega skiptingu svara og fjölda þátttakenda í hverjum 

svarhóp á mynd 25. Fimm þátttakendur svöruðu undir liðnum Annað og nefndu löndin 

Frakkland og Portúgal og borgina París.  
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 Mynd 25. Hvert flytja ef flutt í heitara loftslag? 

 

 

Sp. Telur þú að einhver sérstök reynsla hafi haft mikil áhrif á hversu 
ánægð/ánægður þú ert eftir starfslok? 

Svarendur voru 79 en 43 töldu spurninguna ekki eiga við. Af þeim sem svöruðu þá 

svöruðu 23 þátttakendur spurningunni játandi en 13 töldu sig ekki vita svarið. Svörum 

um hvaða reynsla hafði marktæk áhrif á ánægju eftir starfslok voru flokkuð í fjóra 

flokka og má sjá flokkana og einstök svör í töflu 3. 
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Tafla 2. Sérstök reynsla sem hafði áhrif á ánægju eftir starfslok. 
 

 

 

 

 

 

 

Lífssýn 

o Að hafa lifað lífinu lifandi. Stundað starf sem gaf lífinu tilgang. 
o Árin núna eru framhald góðrar starfsævi og samskipta við fjölskyldu og 

vini.  
o Bjartsýni.  
o Breyting á lífsstíl.  
o Við öllu undirbúinn þar sem reiknað var með að yfirvöld gerðu mistök.  
o Ekki verið í kapphlaupi við að eignast dauða hluti en notið þess að vera 

með mínum nánustu, fjölskyldu og vinum. 
o Á gott með að vera ein. Hef alltaf nóg að gera en passa að vera löt líka!!  
o Nýt þess að eiga nú meiri tíma fyrir mig sjálfa og mína nánustu og get 

gefið þeim meira af mér en áður.  
o Sáttur við lífið og sjálfan mig.  
o Í lífinu hef ég alla tíð kunnað nokkuð vel að njóta núsins, jafnframt verið 

spennt fyrir því óorðna og hlakkað til ýmissa hluta, verið nokkuð bjartsýn. 
Skugga hefur þó borið á en þeir tengjast öðru, veikindum í fjölskyldunni 
og missir uppkomins barns. 

o Sjálfstjórn og agi.  
o Í þau 43 ár sem ég stafaði hjá fyrirtækinu sem sérfræðingur á alveg 

sérstöku öryggissviði, var ég mjög lánsamur og samviskusamur, hafði hjá 
mér stórkostlegt starfsfólk og var vandvirknin í fyrir rúmi hjá öllum. Ég 
var fullkomlega sáttur við minn starfsferil. 

 

 

Áhuga- og 
félagsmál 

o Að njóta þess að hafa sameiginleg áhugamál og fjölskylda mín. 
o Mörg viðfangsefni starfsævinnar voru svo nálægt eða nátengd persónulegu 

áhugasviði að brottför úr daglegu launastarfi var sársaukalaus.  
o Reynsla af félagsmálum.  
o Sá um námskeið í sambandi við starfslok hjá stéttarfélagi.  
o Góð aðstaða til að sinna áhugamálum með hjálp maka. 

Heilsa o Að vera heilsuhraust og eiga barnabörn sem ég get sinnt betur. 

 

 

 

Veikindi, slys, 
missir 

o Barnamissir fyrir 45 árum olli varanlegum breytingum.  
o Já. En rúmlega tveimur árum áður en ég hætti hjá .... lést konan mín, það 

var erfitt. Þá reynslu þekkti ég ekki og var nokkuð lengi að komast yfir 
það. Hún hafði kennt mér að elda mat og las ég bækur og fékk smá saman 
sæmilega reynslu. Þannig að ég var ekki háður neinum hvað það snerti. 
Þannig að þetta kom sér vel í starfslok. 

o Krabbamein, gigt og fleira.   
o Slysið og að missa vinnuna og fá ekki aðra.  
o Veikindi á mér og minna nánustu.  
o Veikindi sem þroskuðu mig mikið. Núna sé ég hlutina í réttu ljósi. 

 

 

Sp. Hittir þú fjölskyldu þína reglulega? 

Svör við spurningu um samskipti við fjölskyldu voru 96 og fjölmennasti hópurinn 

hittir fjölskyldu sína vikulega, sjá hlutfallslega skiptingu svara og fjölda þátttakenda í 

hverjum svarhóp á mynd 26.  
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 Mynd 26. Samskipti við fjölskyldu. 
 

  

Sp. Hittir þú fyrri vinnufélaga þína reglulega? 

Svör við spurningu um samskipti við vinnufélaga voru 57 og er hópurinn sem hittir 

vinnufélaga sjaldnar en mánaðarlega stærstur, sjá hlutfallslega skiptingu svara og 

fjölda þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd 27.  
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 Mynd 27. Samskipti við vinnufélaga. 
 

 

Sp. Hefur þú samskipti við aðra í gegnum eftirfarandi? Má svara fleiri en 
einum lið. 

Svör um samskipti við aðra voru 132. Algengustu félagslegu samskiptin voru í 

gegnum félagasamtök, sjá hlutfallslega skiptingu svara og fjölda þátttakenda í 

hverjum svarhóp á mynd 28. Þegar svör undir liðnum Annað eru flokkuð verða til sex 

flokkar (fjöldi svara í hverjum flokki eru í sviga) sem eru um samskipti við fjölskyldu, 

vini, kunningja og skólasystkini (9), hópa (4), félagsstörf (2), vinnu (2), líkamsrækt 

(1) og ferðalög (1). Einn þátttakandi sagði að hann hefði einangrað sig. 
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 Mynd 28. Önnur félagsleg samskipti. 
 

 

Sp. Telur þú þessi samskipti vera fullnægjandi fyrir þig? 

Spurningu um hvort fyrrgreind samskipti væru fullnægjandi svöruðu 77 þátttakendur 

og stærsti hópurinn svaraði spurningunni játandi, sjá hlutfallslega skiptingu svara og 

fjölda þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd 29.  
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 Mynd 29. Félagsleg samskipti fullnægjandi. 
 

 

Sp. Stundar þú nám? 

Svör við spurningu um nám voru 82. Af þeim sem tilgreindu form náms nefndi stærsti 

hópurinn óformlegt nám, sjá hlutfallslega skiptingu svara og fjölda þátttakenda í 

hverjum svarhóp á mynd nr. 30. Þátttakendur sem svöruðu undir liðnum Annað nám 

nefndu stöku námskeið eins og námskeið hjá Endurmenntun H.Í., fjarnám, nám í 

tónlist, námskeið í homopatíu, sjálfsnám og athugun á mannfólkinu, fyrirlestara á 

áhugasviði, lestur bóka og lestur á veraldarvefnum. Einn svarandi sagði að hann hefði 

þegar tvöfalda háskólagráðu og einn að hann stundaði ekkert annað nám. Ef svör þar 
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sem spurningin er ekki talin eiga við eru undanskilin þá er hlutfall þátttakenda sem 

stunda óformlegt nám 61% í stað 23%. 
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 Mynd 30. Nám. 
 

 

Sp. Stundar þú einhverskonar listsköpun? Má svara fleiri en einum lið. 

Svör við spurningu um listsköpun voru 86 en 52 þátttakendur töldu að spurningin ætti 

ekki við, sjá hlutfallslega skiptingu svara og fjölda þátttakenda í hverjum svarhóp á 

mynd nr. 31. Þátttakendur sem svöruðu undir liðnum Annað voru 18. Nokkrir þátt-

takendur nefndu ritstörf/ritlist en aðrir nefndu ljósmyndun, ljóðagerð, myndlistarnám 

og myndlistasýningar, lagasmíð og hljóðfæraleikur, íþróttir, sauma- og prjónaskap, 

föndur, leikhúsferðir og tónleika og hlustun á tónlist og þrír þátttakendur svöruðu nei 

við spurningunni.  
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 Mynd 31. Listsköpun. 
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 Sp. Gerir þú eitthvað af eftirfarandi? Má svara fleiri en einum lið. 

Svör við spurningu þar sem taldir voru upp svarmöguleikar um það sem hér er nefnt 

dægradvöl voru 103 en tilgreina mátti fleira en eitt svar. Flestir þátttakendur svöruðu 

Annað en tilgreinda svarmöguleika, sjá hlutfallslega skiptingu svara og fjölda 

þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd 32. Þátttakendur sem svöruðu undir liðnum 

Annað voru 21. Þar nefndu þátttakendur íþróttaiðkun eins og skíði, golf, sund, 

heilsurækt og vera með í gönguklúbb, spila í hljómsveit, ritstörf, lestur bóka og 

fræðirita, hugleiðslu, saumaklúbb, námskeið, sækja sér fróðleik á netinu, fikra sig 

áfram í tölvunni, hitta skólasystur, pennavini og garðvinnu.  
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 Mynd 32. Dægradvöl. 
 

 

Sp. Telur þú þig lifa heilbrigðu lífi? 

Svör við spurningu um hvort lifað væri heilbrigðu lífi voru 94 og svöruðu flestir 

þátttakendur spurningunni játandi, sjá hlutfallslega skiptingu svara og fjölda þátt-

takenda í hverjum svarhóp á mynd 33.  
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 Mynd 33. Lifa heilbrigðu lífi. 
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Sp. Hvaða heilsurækt stundar þú? Má svara fleiri en einum lið. 

Svör um hvort að heilsurækt væri stunduð voru 166 en tilgreina mátti fleira en eitt 

svar. Flestir þátttakendur nefndu göngur sem heilsurækt og næstflestir sund, sjá 

hlutfallslega skiptingu svara og fjölda þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd 34. 

Þátttakendur sem svöruðu undir liðnum Annað tilgreindu heilsurækt eins og 

leikfimi/líkamsrækt (14), þar af fimm í heilsuræktarstöð, einn að hann hefði tekið þátt 

í Líkams- og heilsurækt aldraðra sem er Íhlutunarrannsókn til bættrar heilsu og betri 

lífsgæði (rannsóknarverkefni til doktorsprófs við Háskóla Íslands), hjóla (4), 

jóga/ropejóga (2), skíði (2), sund og sundleikfimi, línudans, garðrækt og garðyrkja (2), 

skógrækt / trjárækt (2) og að ekki væri stunduð heilsurækt (4). Svör í sviga er fjöldi 

þátttakenda sem stundaði viðkomandi heilsurækt.  
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 Mynd 34. Heilsurækt. 
 
 
Samantekt um ánægju og virkni á eftirlaunaárunum 

Um 2/3 þátttakenda nefndu að væntingar um árin eftir starfslok væru að fá frelsi til 

þess að ráða tíma sínum sjálfur og sama hlutfall að fá tíma til þess að sinna áhuga-

málum. Um 1/4 þátttakenda nefndu frelsi frá skyldum vinnunar og að geta látið 

drauma rætast. Um 1/4 þátttakenda hafði engar væntingar um árin eftir starfslok og 

rúmlega 1/3 taldi að væntingar um frelsi til þess að ráða tíma sínum sjálfur og að fá 

tíma til þess að sinna áhugamálum hefði staðist. Um 1/10 þátttakenda taldi að 

væntingar hefðu staðist um frelsi frá skyldum vinnunnar og að geta látið drauma 

rætast.  

 

Meira en 2/3 þátttakenda töldu að aðlögun að eftirlaunaárunum hefði verið auðveld en 

fáir að hún hefði verið erfið. Að vera tilbúin/tilbúinn að hætta starfi, aðlögunarhæfni 
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og að hafa tíma fyrir sjálfan sig virðist hafa ráðið mestu um að aðlögun að 

eftirlaunaárunum var auðveld. 

 

Þátttakendur höfðu fæstir skipt um húsnæði eftir starfslok, eða 14 af 62 sem svöruðu 

spurningunni um húsnæðisskipti, en þeir þátttakendur sem höfðu gert það voru nær 

allir ánægðir með val á nýju húsnæði. Fáir þátttakendur höfðu hugleitt að flytja til 

heitara loftslags en ef þeir höfðu gert það varð Spánn aðallega fyrir valinu. 

 

Þátttakendur sem svöruðu spurningu um sérstaka reynslu sem hafði áhrif á hversu 

mikil ánægjan var á eftirlaunaldri nefndu oftast reynslu sem flokka má undir lífssýn 

eins og bjartsýni, vera sátt við lífið og sjálfan sig, njóta samskipta, breytingu á lífsstíl 

og sjálfstjórn og aga. Aðrir flokkar eru áhuga- og félagsmál, heilsa og veikindi, slys 

og missir. Undir áhuga og félagsmál er nefnt að njóta þess að hafa sameiginleg 

áhugamál og fjölskylda, reynsla af félagsmálum og góða aðstöðu að sinna 

áhugamálum. Að vera heilsuhraustur var nefnt sem reynsla sem hafði haft áhrif á 

ánægju á eftirlaunaárunum sem og eigin veikindi og fjölskyldu og missir barns og 

maka. 

 

Um 1/3 þátttakenda hittir fjölskyldu sína vikulega og um 1/4 daglega en fáir 

mánaðarlega eða sjaldnar. Rúmlega 50% þátttakenda hittir vinnufélaga sjaldnar en 

mánaðarlega og 1/3 mánaðarlega en fáir þátttakenda hitta vinnufélaga vikulega eða 

daglega. Spurningu um hvort þátttakendur hefðu samskipti við aðra eins og t.d. 

félagasamtök svöruðu þeir að þau væru helst í gegnum félagasamtök, rúmlega 

helmingi færri gegnum sjálfboðastarf og fæstir gegnum stéttarfélög, stjórnmálaflokk 

og kirkjustarf. Aðrir þátttakendur nefndu fjölskyldu, vini, kunningja og skólasystkini, 

líkamsrækt og ferðalög. Af þeim sem svöruðu til um hvort að þessi samskipti væru 

fullnægjandi taldi tæplega tveir þriðju svo vera. 

 

Af þátttakendum sem sögðu til um nám stunduðu tæplega 2/3 þriðju óformlegt nám, 

svo sem námskeið en einn stundaði formlegt nám. Fjölmargt annað nám var tilgreint 

eins og að sækja fyrirlestra og lestur bóka og lestur á veraldarvefnum. Af þátt-

takendum sem tilgreindu listsköpun var tónlist og myndlist oftast nefnt og þeir sem 

tilgreindu annað nefndu ritstörf/ritlist, ljósmyndun og ljóðagerð. Þegar spurt um 

dægradvöl þá nefndi um 1/5 þátttakenda að þeir spiluðu bridge, heldur færri að þeir 
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væru með í sönghóp, að læra nýtt tungumál og að læra að dansa. Annað sem var nefnt 

var íþróttaiðkanir og heilsurækt, spila á hljóðfæri og lestur. 

 

Allflestir þátttakendur töldu sig lifa heilbrigðu lífi og þegar spurt var um heilsurækt 

nefndu flestir göngur, heldur færri sund og enn færri golf en fæstir skokk eða hlaup. 

Leikfimi, líkamsrækt og jóga var nefnt sem dæmi um aðra heilsurækt sem væri 

stunduð. 

 

4.1.4 Undirbúningur starfsloka  

Spurningum um undirbúning starfsloka er skipt í form undirbúnings, fræðslu hjá 

vinnuveitanda um starfslok og viðhorf til hans, hvort nægjanlegur tími hafi verið 

gefinn fyrir undirbúning og hvort að nægjanlegar upplýsingar hafa verið veittar um 

starfslok.  

 

Sp. Hvernig undirbjóst þú þig undir starfslokin? 

Svör við spurningu um form undirbúnings voru 99 og af þeim höfðu 44 þátttakendur 

ekki lokið störfum, sjá hlutfallslega skiptingu svara og fjölda þátttakenda í hverjum 

svarhóp á mynd 35. Þátttakendur sem svöruðu undir liðnum Annað voru 32 

þátttakendur.  
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Mynd 35. Form undirbúnings.       
 

Svör undir Annað um form undirbúnings voru flokkuð í átta flokka og stærsta 

flokkinn fylltu þátttakendur sem sögðu að þeir hefðu engan undirbúning fengið eða 

ekki talið sig þurfa undirbúning, sjá mynd 36. Tveir þátttakenda undirbjuggu sig með 

því að fræðast hjá þeim sem þegar voru komnir á eftirlaun um umskipti frá starfi í 

starfsleysi og fjórir sögðust hafa orðið að hætta vegna veikinda, örorku eða starfsloka 
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fyrr en venjulega. Þar af sagði einn þátttakandi að hann hafi verið neyddur til þess að 

hætta.  
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 Mynd 36. Greining á svörum undir liðnum Annað um form undirbúnings. 

 

 

Sp. Fékkst þú fræðslu hjá vinnuveitanda um starfslok og /eða árin eftir 
starfslok áður en þú lést af störfum? 

Svör við spurningu um hvort að vinnuveitandi hafi veitt fræðslu um starfslok og eða 

árin eftir starfslok voru 93. Mun fleiri þátttakendur svöruðu spurningunni neitandi en 

játandi, sjá hlutfallslega skiptingu svara og fjölda þátttakenda í hverjum svarhóp á 

mynd 37. 
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 Mynd 37. Fræðsla hjá vinnuveitanda. 
 

 

Sp. Ef þú fékkst fræðslu hjá vinnuveitanda í hvaða formi var hún? 

Spurningu um form fræðslu hjá vinnuveitanda svöruðu 79 þátttakendur og af þeim 

töldu 58 spurninguna ekki eiga við, sjá hlutfallslega skiptingu svara og fjölda þátt-

takenda í hverjum svarhóp á mynd 38. Átta þátttakendur svöruðu undir liðnum Annað 

og nefndu fræðslu hjá stéttarfélagi (1), fræðslu um lífeyristengd réttindi hjá lífeyris-
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sjóði (1), fund með vinnuveitanda (1), fundur með félagsráðgjafa (1), fræðsla í boði en 

ekki þáð (1) og fræðsla ekki í boði eða ekki veitt (3). Fjöldi þátttakenda er í sviga.  
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 Mynd 38. Form fræðslu hjá vinnuveitanda. 

 

 

Sp. Er viðhorf þitt til fyrri vinnuveitanda, þess sem þú starfaðir síðast hjá, 
jákvætt eða neikvætt? 

Svör við spurningu um hvort að viðhorf til vinnuveitanda væri jákvætt eða neikvætt 

voru 83 og töldu allflestir þátttakendur að viðhorf þeirra væri jákvætt, sjá hlutfallslega 

skiptingu svara og fjölda þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd 39.  

4

26

5

48

0

10

20

30

40

50

60

70

Jákvætt Neikvætt Hvorki né Veit ekki

Viðhorf til fyrrverandi vinnuveitanda

%

 
 Mynd 39. Viðhorf til fyrrverandi vinnuveitanda.   
 

Rannsakanda lék forvitni á að skoða hvort að fræðsla sem vinnuveitandi veitti hafi 

haft áhrif á viðhorf fyrrverandi starfsmanna til hans og vísar þar til rannsóknar um 

tengsl fræðslu vinnuveitanda og viðhorfi til hans sem fjallað er um á bls. 25. Fræðslan 

var talin hafa jákvæð áhrif á reynslu af eftirlaunaárunum og þeir sem hennar nytu vera 

jákvæðari gagnvart fyrirtækinu en þeir sem ekki nutu fræðslu (Heath, 1996).  
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Niðurstöður af samanburði á hvort að vinnuveitandi veitir fræðslu eða ekki og viðhorfi 

til hans sýnir að af þeim sem eru jákvæðir í garð vinnuveitanda hafa 19% fengið 

fræðslu og 46% enga fræðslu, sjá mynd nr. 40. Enginn af þeim sem fékk fræðslu hjá 

vinnuveitanda er neikvæður í hans garð en það eru 80% af þeim sem fengu ekki 

fræðslu hjá honum. Af þeim sem hvorki eru jákvæðir eða neikvæðir í garð 

vinnuveitanda fengu 19% fræðslu en 50% ekki.  
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 Mynd 40. Fræðsla vinnuveitanda borin saman við viðhorf til hans. 
 

 

Sp. Ef þú hefur lokið störfum, telur þú að þú hafir fengið nægilegan tíma í 
undirbúning fyrir starfslokin? 

Svör við spurningu um nægilegan tíma fyrir undirbúning starfsloka voru 87 og af 

þeim taldi stærsti hópurinn tíma hafa verið nægjanlegan, sjá hlutfallslega skiptingu 

svara og fjölda þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd 41. Ef svör undir Á ekki við eru 

undanskilin eru hlutfall þátttakenda sem telja tími hafi verið nægur 76% í stað 39% og 

þeirra sem telja að hann hafi ekki verið það 24% í stað 13%.  

42

11

34

0

10

20

30

40

50

60

Já Nei Á ekki við

Nægianlegur tími í undirbúning starfsloka

%

 
 Mynd 41. Nægilegur tími fyrir undirbúning starfsloka? 
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Sp. Telur þú að þú hafir haft nægjanlegar upplýsingar um rétt þinn við 
starfslok? 

Svör við spurningu um hvort upplýsingar hafi verið nægjanlegur voru 95 og taldi 

stærsti hópur þátttakenda sig hafa haft nægilegar upplýsingar, sjá hlutfallslega 

skiptingu svara og fjölda þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd 42.  
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 Mynd 42. Nægjanlegar upplýsingar um rétt við starfslok? 
 

 

Sp. Ef nei við fyrri spurningu, hvað hefðir þú viljað vita meira um? 

Svör við spurningu um hvað þátttakendur hefðu vilja vita meira um voru 68 en 46 

þátttakendur töldu spurninguna ekki eiga við, sjá hlutfallslega skiptingu svara og 

fjölda þátttakenda í hverjum svarhóp á mynd 43. Þáttakendur sem tilgreindu hvað þeir 

hefðu viljað vita meira voru því 22. Af þátttakendum sem svöruðu undir liðnum 

Annað sögðu 2 að þeir hefðu viljað vita meira um allt það sem tilgreint var sem 

svarmöguleikar og einn hefði kosið að fá upplýsingar hjá TR um samspil allra 

greiðslna, þ.e. ellilífeyris, lífeyrissjóðsgreiðslna, tekna maka og atvinnutekna á 

ellilífeyrinn.  
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 Mynd 43. Upplýsingar sem vantaði. 
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Samantekt á undirbúningi þátttakenda 

Við greiningu á fyrstu spurningu um undirbúning kom fram að af þeim 99 

þátttakendum sem svöruðu henni voru 44 enn í starfi. Þátttakendur sem svöruðu 

tilgreindum svarmöguleikum um form undirbúnings nefndu flestir að þeir hefðu lesið 

sér til en færri að þeir hefðu sótt námskeið og aðeins einn að hann hefði fengið 

einstaklingsráðgjöf. Af þeim 32 þátttakendum sem nefndu annað sögðust 11 ekki hafa 

undirbúið sig en aðrir nefndu t.d. að þeir hefðu hlustað á aðra í sömu stöðu og kannað 

réttindi sín.  

 

Flestir þátttakendur sem tilgreindu hvort þeir hefðu fengið fræðslu hjá vinnuveitanda 

sögðu að þeir hefðu ekki fengið hana og af þeim sem fengu fræðslu var hún oftast í 

formi námskeiðs og þar næst í formi bæklings. Af þeim þátttakendum sem sögðu til 

um viðhorf til vinnuveitanda sem síðast var starfað hjá sagði meira en 50% að viðhorf 

þeirra væri jákvætt. Þegar borið er saman hvort vinnuveitandi veitir fræðslu og viðhorf 

til hans þá benda niðurstöður samanburðarins til þess að ekki skipti máli um hvort 

fræðsla er veitt hvort að viðhorf til vinnuveitanda er jákvætt. Það virðist þó skipta máli 

um neikvætt viðhorf til vinnuveitanda þar sem enginn af þeim sem fengu fræðslu er 

neikvæður gagnvart honum.  

 

Flestir þátttakenda, sem svöruðu spurningu um að þeir hefðu fengið nægilegan tíma 

fyrir undirbúning fyrir starfslok, svöruðu henni játandi en um 1/4 neitandi. Við 

spurningu um hvort þeir teldu sig hafa fengið nægilegar upplýsingar svaraði um 2/3 

þeirra þátttakenda sem svöruðu henni að þeir hefðu fengið nægilegar upplýsingar. 

Spurningu um hvað hefði mátt veita meiri upplýsingar um svöruðu flestir að þeir 

hefðu viljað vita meira um framfærslu og hlunnindi eftir starfslok.  

 
4.1.5 Tölvupóstur frá viðtakendum spurningakönnunar  

Af þeim 299 félagsmönnum í Félagi eldri borgara í Reykjavík og nágrenni sem fengu 

senda spurningakönnun með tölvupósti höfðu 30 félagsmenn samband við rann-

sakanda með því að senda bréf á netfang hans. Rannsakandi svaraði öllum bréfunum 

nema einu en þar virðist um misskilning hafa verið að ræða þar sem viðkomandi sendi 

beiðni um þátttöku í könnuninni tilbaka til rannsakanda. Rannsakandi flokkaði bréfin 

eftir innihaldi þeirra í eftirfarandi sjö flokka og er fjöldi eldri borgara í hverjum flokki 
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í sviga. Fjöldi í sviga er fleiri en 30 þar sem það sem kom fram í bréfum nokkurra 

félagsmanna mátti flokka í fleiri en einn flokk. 

1. Hef ekki lokið störfum og tek þ.a.l. ekki þátt (10) 

2. Mun/vil/hef tekið þátt í könnuninni (4) 

3. Mun ekki taka þátt í könnuninni (5) 

4. Hvatning, bréf skrifuð í hvatningarskyni (3) 

5. Óvissa, t.d. hvort að félagsmaður eigi að taka þátt (3) 

6. Hvar var netfangið fengið (3) 

7. Annað, t.d. að fá könnuna senda aftur (5) 

 

 
4.2 Viðtöl 
Rannsakandi tók viðtöl við fjóra einstaklinga, 70 ára og eldri. Rannsakandi valdi 

viðmælendur eftir að hafa spurst fyrir um mjög virka einstaklinga sem voru orðnir 

eldri en 67 ára, væru mjög virkir og helst starfandi eins og segir á bls. 42. Tveir 

viðmælenda voru sjálfstætt starfandi, einn viðmælandi starfaði hjá opinberri stofnun 

og fjórði viðmælandinn vann heimavið nokkrar klukkustundir á dag. Viðmælandinn 

sem starfaði hjá stofnuninni lauk formlegu starfi nokkrum vikum eftir viðtalið átti sér 

stað en hafði þegar ráðið sig í annað starf.  

 

4.2.1 Spurningar í viðtölum 

Rannsakandi setti saman spurningar fyrir fyrsta viðtalið sem hann hafði til hliðsjónar 

og endurbætti fyrir næsta viðtal á grunni reynslu sem fékkst við fyrsta viðtalið. 

Spurningarnar sem hafðar voru til hliðsjónar í viðtölunum byggðu á því sem rann-

sakandi leyfir sér hér að kalla þemu og notar við greiningu á viðtölunum: 

1. Vinnan. Hvað viðmælandi væri að gera og af hverju hann væri enn starfandi? 

2. Viðmiðunaraldur. Af hverju viðmælandi væri enn að vinna þrátt fyrir að vera 

orðinn 67 ára, hvort aldur skipti máli og hvað er ánægjulegt við að eldast.  

3. Virkni. Hvort viðmælandi væri að gera eitthvað annað en að vinna, eins og félags-

störf.  

4. Lífsleikni. Þemað um líflsleikni varð til í viðtölunum og með lífsleikni er hér átt 

við hvernig viðmælendurnir næðu að „hlaða batteríin” eins og einn viðmælanda 

orðaði það. 



 76

Orðalagi spurninga var breytt eftir fyrsta viðtalið og tveimur spurningum bætt við. 

Önnur spurningin var um hvað viðmælenda þætti ánægjulegt við að eldast og hin 

hvort að viðmælandi teldi viðmiðunaraldur um töku eftirlauna og lífeyris ætti að vera 

hærri eða lægri. Ein spurning sem rannsakandi hafði sett á blað en var ekki notuð, var 

hvort að eldri borgarar ættu að leggja sitt af mörkum til samfélagsins. Spurningar voru 

fyrst og fremst hafðar til hliðsjónar eins og segir á bls. 38 og leyfði rannsakandi 

viðtalinu að þróast eftir því hvernig viðmælandi svaraði og hvað hann talaði um. 

Viðtölin voru hljóðrituð og hvert viðtal skrifað upp eftir upptöku af viðtalinu og greint 

að því loknu.  

 

4.2.2 Greining á viðtölum  

Við greiningu á gögnum úr viðtölunum var farið yfir skrifaðar glósur úr hverju viðtali 

nokkrum sinnum og merkt við það sem kom fram í þeim um fyrrgreind þemu. Einnig 

það sem kom rannsakanda á óvart og honum fannst athyglivert og skemmtilegt og 

hann flokkar undir lífsleikni. Þemu eru fjögur Vinna, Viðmiðunaraldur, Virkni og 

Lífsleikni eins og áður segir. Þar sem viðmælendur voru valdir út frá hvað þeir eru 

virkir og enn í starfi lék rannsakanda forvitni á að vita hvort að virkni þeirra næði út 

fyrir ramma vinnunar og því var spurt um félagslega- og líkamlega virkni.  

Vinnan 

Einn viðmælenda sagði að hann hefði unnið alla ævi og þegar hann hefði haft frí hefði 

hann einnig verið að vinna. Hjá þremur viðmælendum kom fram að það sé leiðinlegt 

að hafa ekkert að gera og hjá einum að það leiðinlegasta sem maður gerði væri að taka 

því rólega, eitthvað þyrfti að hafa fyrir stafni og einn viðmælandi sagði  

„...ég veit bara ekkert leiðinlegra en að sitja auðum höndum.”  
 

Gleði yfir vinnunni og metnaður leyndi sér ekki hjá viðmælendum. Orð eins og gaman 

af að vinna, mjög gaman af því og metnaður að vinna komu fyrir hjá viðmælendum og 

hjá einum að hann nyti þess.  

„Ég hef gaman af því... og ég bara nýt þess, nýt þess mjög vel.” 
 

Einn viðmælanda taldi að vinnan gæfi honum gildi og einn viðmælandi virtist 

ánægður að fólk leitaði ennþá til hans sem sérfræðings. 

 „Ég held að þetta gefi manni svona, gefi manni svona eitthvert gildi...” 
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„Ánægður með það að fólk vilji koma til mín.”  
 

Og hjá einum viðmælanda kom fram að starfið væri ekki það mikilvægasta því að 

fyrir utan vinnuna hefði hann fyrst og fremst hugsað um barnabörnin sín. 

„Fyrst og fremst og það er auðvitað í mínum huga langmikilvægast  

af öllu svoleiðis að starfið er ekki mikilvægast.” 
 

Þegar rætt var um hvort að viðmælendur hefðu hug á að hætta að vinna þá virtust þrír 

viðmælendur ekki reiðubúnir til þess. Einn viðmælandi var hættur vinnu utan 

nokkurra tíma á dag heima hjá sér eins og áður segir. Í viðtölum komu fram sjónarmið 

eins að ekki væri ástæða til þess að hætta, það versta væri að gera ekki neitt og einn 

viðmælandi sagði að hann ætlaði að vinna á meðan heilsan leyfði. Einn viðmælandi 

sagði að hann myndi vinna meðan hann hefði færi á og verkefni og að  

„Ég held að það sé það versta sem maður gerir að hætta að vinna,  

hérna þegar maður hefur hérna hefur heilsu og maður hefur alltaf  

gaman af því.”  
 

Einn viðmælanda taldi að forlögin myndu ráða því hvort að hann hætti. 

„Það eru einhver svona, einhver svona einhver forlög sem ákveða það.” 
 

Hrunið í efnahagsmálum haustið 2008 varð hins vegar til þess að einn viðmælandi 

varð að hægja á sér í vinnunni. 

„Ég var eiginlega stoppaður og þar með þannig að mér var eiginlega  

Skipað að hætta, svona af örlögunum.” og „Það var ekki það að væri  

ekki nóg framundan - það bara stoppaði.” 
 

Hjá einum viðmælanda kom fram að hann leit á starf sitt sem starf sem hægt væri að 

stunda fram á efri ár og líkti því við starf listamanns (sem rannsakanda fannst athygli-

vert út frá því sem hann hafði lesið um tengsl listasköpunar og áhrif listsköpunar á að 

eldast, sjá 31). 

„... eru náttúrulega sú tegund af vinnu sem fólk getur þessvegna  

 stundað alveg til dauðadags ef að það vill. Það er auðvitað svo vinna  

eins og á vissan hátt eins og rithöfundur eða málari eða listamaður.  

Fólk þarf ekki að hætta að vinna.” 
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Hjá einum viðmælanda kom fram að við það að hætta að vinna hefði hann meiri tíma.  

„Hef meiri tíma. Meiri tíma sem ég stjórna sjálf...”  

Viðmiðunaraldur 

Í viðtölum var spurt um viðhorf viðmælanda til viðmiðunaraldursins, aldursins þegar 

einstaklingurinn er talinn of gamall til þess að vinna og hvort að viðmælendur teldu að 

það ætti að hækka viðmiðunaraldurinn.  

 

Í einu viðtalanna kom fram að breytingar eiga sér stað víðsvegar um heim og það 

nefnt að í Bandaríkjunum hefði það verið sett í lög að það ekki er hægt að segja 

mönnum upp vegna aldurs. Í Bretlandi hafi viðmiðunaraldur verið 65 ára en þurfi 

sennilega að framlengja út af efnahagsaðstöðu ríkisins og að víða sé verið að hækka 

eftirlaunaaldur. Jafnframt að eldri borgarar séu stærri og stærri hluti af þjóðfélögum 

víða um heim, í Japan sé yfirvofandi vandi út af þessu. Það hefði áhrif á hvort að 

menn ynnu lengur en viðmiðunaraldur segir til um. 

„Þannig að það verður kannski erfiðara að ... eftirlaunamenn  

vinni lengur.”  

 

Einn viðmælanda taldi atvinnuástand geta haft áhrif á hvort að fólk ynni lengur en 

viðmiðunaraldur segði til um. 

„Ég held að þetta sé nú nokkuð skynsamlegt en það er spurning hvort 

 að fólk á að hafa möguleika á einhverskonar að ef að atvinna er fyrir  

hendi ef að atvinna er fyrir hendi...en ef nóg af atvinnu þá getur vel  

verið að það sé sniðugt að fólk geti haft einhverja vinnu... eftir sjötugt.  

Það geti unnið einhver hlutastörf, eða unnið tvo daga í viku eða 

 eitthvað svoleiðis það er voðalega sniðugt, fyrir marga..” 
 

Aðspurður um hvort að viðmiðunaraldurinn ætti rétt á sér svaraði einn viðmælandi 

„Það verður nú held ég að vera út af fjárhagsskipulaginu einhver ...  

logik í því...” 
 

Viðhorf til hvort að einn aldur væri sá eini rétti komu fram sjónarmið eins og að aldur 

væri afstæður og að hann (viðmiðunaraldur) hefði ekkert með tímann að gera, það 
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væri hvernig manneskjunni liði. Hann liti ekki á viðmiðunaraldurinn sem tímamörk 

fyrir sig, hann hefði engu breytt fyrir sig og að hann myndi halda áfram að vinna.  

„Það er sko það er bara kerfið segir að klukkan þetta ert þú búinn  

að vera.”  
 

Og þegar spurt var hvort að fólk héldi áfram að vinna eftir að það hafði náð þessum 

aldri í stað þess að hætta starfi svaraði einn viðmælanda 

„...mér finnst það bara mjög eðlilegt...”  
 

Við það hvort að það ætti að hækka viðmiðunaraldurinn svaraði einn viðmælenda. 

„...ég veit ekki alveg hvað mér á að finnast um það. Ég, ég held  

auðvitað að það geti skapað vandamál ef að fólk gerir sér það ekki  

 ljóst að það til dæmis er ... farið að tapa sér á einhvern hátt og vill  

vera áfram í vinnu til níræðs eða hundrað ára. Svoleiðis það getur  

auðvitað skapað vandamál. Ég ... held að þetta sé nú bara nokkuð 

skynsamlegt.” 

 

Hjá einum viðmælanda kom fram að ástæða þess að hann var enn í vinnu þrátt fyrir að 

vera eldri en viðmiðunaraldur segir til um væri ekki síst að laun hans myndu lækka 

við að hætta að vinna vegna lágrar lífeyrisprósentu 

„...þó ég hafi unnið alla tíð í raun og veru þá er ég ekki með það háa  

 prósentu í lífeyrissjóði. Það var var kannski stór hluti af því, af hverju  

ég hélt áfram og svo líka bara það að ég hef mjög góða heilsu ennþá  

og finn engan mun á mér...” 

 

En hvað er gott við að ná viðmiðunaraldri og hvað er gott við að eldast? Einn 

viðmælanda taldi það hlunnindi þegar fólk er orðið gamalt og búið að vinna mikið. 

Viðmælandinn nefndi frelsið og sjálfstæðið og að ráða sínum næturstað. Annar 

viðmælandi sá það ekki með jákvæðum augum að eldast, fagnaði því ekki en að fólk í 

dag tæki árin ekki mjög alvarlega ef heilsan væri góð. 

„Ég sé nú kannski ekkert ánægjulegt við það, það verð ég nú alveg að 

viðurkenna.”  
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Einn viðmælanda virtist taka stöðunni með ró og sagði að maðurinn réði ekki 

ástandinu alltaf. 

„Ég held að það sé ágætt hjá fólki að vera ekkert að spá mikið í  

framtíðina það er bara lífið er svona, maður á að vinna út frá því” 

Virkni 

Viðmælendur utan einn höfðu verið virkir í félags- og íþróttastarfi áður en þeir náðu 

viðmiðunaraldri. Einn viðmælenda vann ennþá að félagsstörfum og tveir stunduðu 

ennþá íþróttir, svo sem badminton og fimleika. Tveir viðmælenda höfðu verið í 

félagsstarfi af ýmsum toga, t.d. eins og starf sem tengdist fagi viðkomandi eða í 

íþróttahreyfingunni eða eins og einn sagði það.  

„...ég er búinn að vera í félagasamtökum alla ævi.” 

 

Og viðmælandi sem virtist hvað virkastur í íþróttum sagði. 

„Ég sinni áhugamálum með þessum íþróttum...” 
 

Einn viðmælenda ræddi nokkuð um stjórnmálaskoðanir sínar og virtist fylgjast vel 

með.  

„En auðvitað er maður áhugasamur um svona fleiri mál,  

landsmálin, trúmál.”  
 

Viðmælendum var tíðrætt um að halda sér við og einn viðmælandi sagði að hann 

reyndi að halda sér við og gera það sem væri honum fyrir bestu, meira gæti hann ekki 

gert. Heilsan væri mikilvæg og að hún væri undirstaða alls.  

„Heilsan er númer eitt, tvö og þrjú.” 

Lífsleikni 
Tveir viðmælenda höfðu þann sið að fara heim í hádeginu, nokkuð sem rannsakandi 

kannaðist við frá sinni æsku. Annar viðmælandanna sagðist slaka þannig af við dag-

legt starf og hefði gert það í 41 ár. Hinn viðmælandinn sagði að hann hefði farið heim 

í hádeginu allt sitt líf (vinnulíf – innskot rannsakanda) og gerði það til þess að hlaða 

batteríin því að maðurinn væri líkami og sál. 

„Það er eitt sem ég hef alltaf gert. Þannig að ég hef alltaf getað farið  

heim í hádeginu - og konan alltaf verið heimavinnandi svo það eru  

ekki margir sem gera það ábyggilega - að fá sér tíu kríur í hádeginu.”  
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4.3 Greining gagna út frá rannsóknarspurningum  

Fimm rannsóknarspurningum er varpað fram í inngangi verkefnisins. Þær eru:  

1. Hverjar eru væntingar eldri borgara til eftirlaunaáranna, hvað hefur áhrif á þær og 

hafa þær staðist?  

2. Hvernig undirbúa eldri borgarar sig undir eftirlaunaárin og hefur undirbúningurinn 

áhrif á aðlögun að eftirlaunaárunum? 

3. Hvernig gengur eldri borgurum að aðlagast eftirlaunaárunum og hvað auðveldar 

aðlögunina? 

4. Hver er ánægja og virkni eldri borgara á eftirlaunaárunum? 

5. Hver eru áhrif aldurs á afkomu og starfshlutfall eldri borgara og er aldur fyrirstaða 

í að starfa fram á efri ár? 

 

Valdar breytur eru bornar saman við væntingar til eftirlaunaáranna til þess að kanna 

áhrif þeirra á væntingarnar og aðrar valdar breytur til þess að sjá hvað mögulega 

auðveldar aðlögun að eftirlaunaárunum. Svör þátttakenda við spurningu um hvað þeir 

telja auðvelda aðlögun má sjá á mynd 18 og í texta með myndinni. Til þess að kanna 

áhrif undirbúnings á aðlögun eru nokkrar breytur um undirbúning bornar saman við 

svör þátttakenda um aðlögun að eftirlaunaárunum. Breytur sem notaðar eru til þess að 

kanna áhrif aldurs á þær eru m.a. breytur um tekjur þátttakenda, tíma sem þátttakandi 

hefur verið á eftirlaunum og starfshlutfall. Svar við hvort að aldur sé fyrirstaða þess að 

starfa fram á efri ár fást úr greiningu á gögnum úr viðtölum. 

 

Framsetning á greiningu gagna til þess að svara rannsóknarspurningum er í formi 

taflna og texta utan svör við fjórðu spurningu og hluta fimmtu spurningar sem eru sett 

fram eingöngu í texta. Í töflunum er sýndur fjöldi þátttakenda sem svara hverjum 

svarmöguleika og heildarfjöldi svara. Auk þess er birt hvernig svör dreifast á 

viðkomandi svarmöguleika, fyrst fjöldi svara og svo hlutfall af heild. Töflurnar ber því 

að lesa ofan frá og niður og frá vinstri til hægri.  

 

4.3.1 Breytur sem hafa áhrif ávæntingar til eftirlaunaáranna 

Breytur sem eru skoðaðar hér til þess að kanna áhrif á væntingar eldri borgara til 

eftirlaunaáranna eru aldur, kyn, menntun og tekjur. Val á breytum byggir á rannsókn 

Timmer, Bode og Dittman-Kohl (2003) um hvaða væntingar um 3.000 einstaklingar á 
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aldrinum 40 -85 ára í Þýskalandi hefðu til síðari hluti lífs þeirra. Timmer o.fl. settu 

fram tilgátur m.a. um að aldur, kyn, menntun og tekjur hefðu áhrif á væntingar 

þátttakenda sem tóku þátt í rannsókninni, sjá bls. 17.  

Tafla 3. Aldur og væntingar til eftirlaunaáranna. 

  Væntingar til eftirlaunaáranna  

Aldur 

Fjöldi  
svara 

Frelsi til 
þess að  

ráða tíma 
 mínum  

Tíma  
fyrir  

áhugamálin 

Láta gamla  
drauma  
rætast 

Frelsi frá  
skyldum 

vinnunnar 
Annað 

Hafði 
engar  

sérstakar  
væntingar 

Alls 

Yngri en 65 ára 49 16 / 33% 13 / 27% 5 / 10% 8 / 16% 2 / 4% 5 / 10% 100% 
65 til 70 ára 45 15 / 33% 13 / 29% 6 / 13% 4 / 9% 2 / 5% 5 / 11% 100% 
71 til 75 ára 50 18 / 36% 17 / 34% 4 / 8% 5 / 10% 1 / 2% 5 /10% 100% 
76 til 80 ára 18 4 / 22% 5 / 28% 2 / 11% 4 / 22% 1 / 6% 2 / 11% 100% 
81 til 90 ára 8 2 / 25% 2 /25% 1 /12% 1 / 12% 1/13% 1/13% 100% 
Eldri en 90 ár 0 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0% 

Fjöldi svara  170 55  50  18 22 7 18   

Aldur virðist ekki hafa áhrif á væntingar þar sem allir aldurshópar höfðu mestu 

væntingarnar um frelsi til þess að ráða tíma sínum og hafa tíma fyrir áhugamálin, sjá 

töflu 3. Allir aldurshópar utan aldurshópurinn 76–80 ára höfðu minni væntingar um að 

láta gamla drauma rætast og frelsi frá skyldum vinnunnar. Aldurshópurinn 76-80 ára 

hafði sömu væntingar um frelsi til þess að ráða tíma sínum og frelsi frá skyldum 

vinnunnar. Svipað hlutfall var hjá aldurshópunum um að hafa engar sérstakar 

væntingar til eftirlaunaáranna. 

 

Tafla 4. Kyn og væntingar til eftirlaunaáranna. 

  Væntingar til eftirlaunaáranna   

Kyn Fjöldi  
svara 

Frelsi til  
þess að  

ráða tíma  
mínum  

Tíma fyrir 
áhugamálin 

Láta gamla 
drauma 
rætast 

Frelsi frá 
skyldum 

vinnunnar 
Annað 

Hafði 
engar 

sérstakar 
væntingar 

Alls 

Kona 112 36 / 32% 29 / 26% 14 / 13% 17 / 15% 5 / 4% 11 / 10% 100% 
Karl 58 19 / 33% 21 / 36% 4 / 7% 5 / 9% 2 / 3% 7 / 12% 100% 

Fjöldi svara 170 55 50 18 22 7 18   

Áhrif kyns á væntingar til eftirlaunaáranna voru að konur höfðu meiri væntingar en 

karlar um að láta gamla drauma rætast og frelsi frá skyldum vinnunnar, sjá töflu 4. 

Karlar höfðu meiri væntingar um að hafa tíma fyrir áhugamálin en konur. Kyn virðist 

því hafa áhrif á væntingar. Bæði konur og karlar höfðu mestu væntingarnar til 

eftirlaunaáranna um að fá frelsi til þess að ráða tíma sínum og hafa tíma fyrir 
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áhugamálin. Svipað hlutfall kvenna og karla höfðu engar sérstakar væntingar til 

eftirlaunaáranna.  
 

Tafla 5. Menntun og væntingar til eftirlaunaáranna. 

  Væntingar til eftirlaunaáranna   

Menntun 

Fjöldi 
svara 

Frelsi til 
þess að  

ráða tíma  
mínum  

Tíma  
fyrir 

 áhuga-
málin 

Láta 
gamla 

 drauma  
rætast 

Frelsi frá  
skyldum  

vinnunnar 
Annað 

Hafði 
engar 

sérstakar  
væntingar 

Alls 

Grunnskóli 17 7 / 41% 3 / 18% 0 / 0% 3 / 18% 0 / 0% 4 / 23% 100% 
Verkmenntun 11 4 / 36% 4 / 36% 1 / 9% 0 / 0% 1 / 9% 1 / 10% 100% 
Framhaldsskóli 44 12 / 28% 15 / 34% 5 / 11% 5 /11% 0 / 0% 7 / 16% 100% 
Háskóli - grunnnám 41 15 / 37% 11 / 27% 7 / 17% 8 /19% 0 / 0% 0 / 0% 100% 
Háskóli - mastersnám 8 3 / 38% 2 / 25% 1 / 12% 0 / 0% 2 / 25% 0 / 0% 100% 
Háskóli - doktorsnám 6 2 / 33% 2 / 33% 0 / 0% 0 / 0% 1 / 17% 1 / 17% 100% 
Annað 40 11 / 28% 11 / 28% 4 / 10% 6 / 15% 3 / 7% 5 / 12% 100% 

Fjöldi svara 167 54 48 18 22 7 18   

Allir þátttakendur, óháð menntun, hafa mestu væntingarnar til eftirlaunaáranna um 

frelsi til þess að ráða tíma sínum og hafa tíma fyrir áhugamálin, sjá töflu 5, bæði 

tölulega og hlutfallslega. Þátttakendur sem höfðu grunnskóla sem menntun virðast þó 

hafa minni væntingar en aðrir menntahópar um að hafa tíma fyrir áhugamálin. Bæði 

þeir sem höfðu grunnskólanám og doktorsnám í háskóla höfðu engar væntingar um að 

láta gamla drauma rætast. Þátttakendur sem höfðu verkmenntun og mastersnám og 

doktorsnám í háskóla höfðu engar væntingar um frelsi frá skyldum vinnunnar. Áhrif 

menntunar á væntingar gætu falist í áhrifum á væntingum um frelsi til þess að ráða 

tíma sínum og að hafa tíma fyrir áhugamálin. 

 

Tafla 6. Mánaðartekjur á eftirlaunum og væntingar til eftirlaunaáranna. 

  Væntingar til eftirlaunaáranna  

Mánaðartekjur 

Fjöldi  
svara 

Frelsi til  
þess að  

ráða  
tíma  

mínum  

Tíma  
fyrir  

áhuga-
málin 

Láta  
gamla  

drauma  
rætast 

Frelsi frá  
skyldum  

vinnunnar 
Annað 

Hafði 
engar 

sérstakar 
væntingar 

Alls 

Lægri en 100.000 kr. 4 2 / 50% 2 / 50% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 100% 
100.000 til 200.000 kr. 51 17 / 33% 13 / 25% 6 / 12% 4 / 8% 2 / 4% 9 / 18% 100% 
200.000 til 300.000 kr. 36 12 / 33% 11 / 31% 2 / 6% 8 / 22% 2 / 5% 1 / 3% 100% 
300.000 til 400.000 kr. 17 6 / 35% 5 / 29% 3 / 18% 2 / 12% 0 / 0% 1 / 6% 100% 
400.000 til 500.000 kr. 5 1 / 20% 1 / 20% 0 / 0% 0 / 0% 2 / 40% 1 / 20% 100% 
Hærri en 500.000 kr. 4 1 / 25% 1 / 25% 1 /25% 1 / 25% 0 / 0% 0 / 0,00% 100% 

Fjöldi svara 117 39 33 12 15 6 12   
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Allir þátttakendur, sama hverjar tekjur þeirra voru, höfðu mestu væntingarnarnar um 

frelsi til þess að ráða tíma sínum og að hafa tíma fyrir áhugamálin, sjá töflu 6. 

Þátttakendur sem eru með lægstu mánaðartekjurnar og þeir sem eru með næst hæstu 

tekjurnar hafa engar væntingar um að láta gamla drauma rætast eða frá skyldum 

vinnunnar. Ekki er að sjá að tekjur hafi áhrif á væntingar til eftirlaunaáranna. 

 
 
Samantekt um áhrif aldurs, kyns, menntunar og tekna á væntingar til 
eftirlaunaáranna 
o Aldur virðist ekki hafa áhrif á væntingar þar sem allir aldurshópar höfðu mestu 

væntingarnar um frelsi til þess að ráða tíma sínum og hafa tíma fyrir áhugamálin. 

Allir aldurshópar höfðu minni væntingar um að láta gamla drauma rætast og frelsi 

frá skyldum vinnunnar utan aldurshópurinn 76–80 ára. Svipað hlutfall var hjá 

aldurshópunum um að hafa engar sérstakar væntingar til eftirlaunaáranna. 

o Áhrif kyns á væntingar eru að konur höfðu meiri væntingar en karlar um að láta 

gamla drauma rætast og frelsi frá skyldum vinnunnar Karlar höfðu meiri 

væntingar um að hafa tíma fyrir áhugamálin. Bæði konur og karlar höfðu mestu 

væntingarnar til eftirlaunaáranna um að fá frelsi til þess að ráða tíma sínum og 

hafa tíma fyrir áhugamálin. Svipað hlutfall kvenna og karla höfðu engar sérstakar 

væntingar til eftirlaunaáranna.  

o Menntun virðist ekki hafa áhrif á væntingar til eftirlaunaáranna þar sem allir 

þátttakendur, óháð menntun, hafa mestu væntingar til eftirlaunaáranna um frelsi til 

þess að ráða tíma sínum. Eina vísbendingin um að menntun hafi áhrif á væntingar 

er að þátttakendur sem höfðu grunnskóla sem menntun höfðu minni væntingar um 

að hafa tíma fyrir áhugamálin en þeir sem höfðu aðra menntun. Þátttakendur sem 

höfðu minnstu væntingarnar um að láta gamla drauma rætast eða frelsi frá 

skyldum vinnunnar höfðu mismunandi menntun.  

o Tekjur virðast ekki hafa áhrif á væntingar um eftirlaunaárin þar sem allir 

þátttakendur, sama hverjar tekjur þeirra voru, höfðu mestu væntingarnar um frelsi 

til þess að ráða tíma sínum og að hafa tíma fyrir áhugamálin. Þátttakendur sem eru 

með lægstu mánaðartekjurnar og þeir sem eru með næst hæstu tekjurnar hafa 

engar væntingar um að láta gamla drauma rætast eða frá skyldum vinnunnar.  
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4.3.2 Undirbúningur starfsloka og aðlögun 

Áhrif undirbúnings eru skoðuð út frá fjórum breytum: Form undirbúnings, fræðsla hjá 

vinnuveitanda, nægjanlegar upplýsingar um rétt þátttakenda við starfslok og 

nægjanlegur tími gefinn fyrir undirbúning.  

Tafla 7. Form undirbúnings og aðlögun að eftirlaunaárunum. 

  Aðlögun að eftirlaunaárunum  
Form undirbúnings Fjöldi svara Auðveld Erfið Hvorki né Á ekki við Alls 
Sótti námskeið 10 7 / 70% 0 / 0% 3 / 30% 0/ 0% 100% 
Fékk einstaklingsráðgjöf 1 0 / 0% 1 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 100% 
Las mér til 12 9 / 75% 0 / 0% 3 / 25% 0 / 0% 100% 
Annað 30 23 / 76% 3 / 10% 2 / 7% 2 / 7% 100% 
Hef ekki lokið störfum 35 5 / 14% 1 / 3% 6 / 17% 23 / 66%  100% 

Fjöldi svara 88 44 5 14 25   

Þátttakendur sem svöruðu tilgreindum svarmöguleikum, sem voru um að sækja 

námskeið, lesa sér til og fá einstaklingsráðgjöf, voru 23 af 88 þátttakendum. Ályktanir 

um áhrif form undirbúnings byggja því á 26% þátttakenda. Áhrif þess að sækja sér 

námskeið og lesa sér til gætu bent til að aðlögun að eftirlaunaárunum verði auðveldari 

þar sem hlutfallslega flestir svöruðu þeim svarmöguleikum. Aðeins einn þátttakandi 

hafði fengið einstaklingsráðgjöf og taldi hann aðlögun hafa verið erfiða.  

 

Tafla 8. Fræðsla hjá vinnuveitanda og aðlögun að eftirlaunaárunum. 

  Aðlögun að eftirlaunaárunum  
Fræðsla hjá vinnuveitanda Fjöldi svara Auðveld Erfið Hvorki né Á ekki við Alls 
Já 13 10 /77% 0 / 0% 3 / 23% 0 / 0% 100% 
Nei 37 27 / 73% 4 / 11% 5 / 13% 1 / 3% 100% 
Á ekki við 35 6 / 17% 1 / 3% 5 / 14% 23 / 66% 100% 

Fjöldi svara 85 43 5 13 24   

Fræðsla hjá vinnuveitanda virðist ekki leiða til auðveldari aðlögunar að 

eftirlaunaárunum því allflestir þátttakendur, hvort sem þeir höfðu fengið fræðslu eða 

ekki, töldu hana auðvelda, sjá töflu 8. Enginn sem hafði fengið fræðslu hjá 

vinnuveitanda taldi aðlögun erfiða en það töldu örfáir þátttakendur sem ekki höfðu 

fengið fræðslu.  
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Tafla 9. Nægjanlegar upplýsingar um rétt við starfslok og aðlögun að eftirlaunaárunum. 

  Aðlögun að eftirlaunaárunum  
Nægilegar upplýsingar um 
rétt við starfslok 

Fjöldi svara Auðveld Erfið Hvorki né Á ekki við Alls 

Já 43 31 / 72% 0 / 0% 8 / 19% 4 / 9% 100% 
Nei 16 6 / 37% 4 / 25% 4 / 25% 2 / 13% 100% 
Veit ekki 8 4 / 50% 1 / 12% 1 / 13% 2 / 25% 100% 
Á ekki við 21 3 / 14% 0 / 0% 1 / 5% 17 / 81% 100% 

Fjöldi svara 88 44 5 14 25   

Nægjanlegar upplýsingar um rétt þátttakanda við starfslok virðist hafa jákvæð áhrif og 

gera aðlögun auðveldari því flestir þeirra þátttakenda sem töldu sig hafa fengið 

nægilegar upplýsingar telja aðlögun að eftirlaunaárunum mun auðveldari en 

þátttakendur sem ekki telja sig hafa fengið nægilegar upplýsingar, sjá töflu 9. Um 1/4 

þeirra síðarnefndu töldu aðlögun hafa verið erfiða.  

 

Tafla 10. Nægilegur tími í undirbúning starfsloka og aðlögun að eftirlaunaárunum. 

  Aðlögun að eftirlaunaárunum  
Nægilegur tími í undirbúning Fjöldi svara Auðveld Erfið Hvorki né Á ekki við Alls 
Já 32 27 / 84% 1 / 3% 4 / 13% 0 / 0% 100% 
Nei 10 2 / 20% 4 / 40% 3 / 30% 1 / 10% 100% 
Á ekki við 38 12 / 32% 0 / 0% 4 / 11% 22 / 57% 100% 

Fjöldi svara 80 41 5 11 23   

Áhrif þess að hafa fengið nægilegan tíma í undirbúning starfsloka virðast ótvíræð þar 

sem allflestir þátttakenda sem töldu sig hafa fengið nægilegan tíma töldu aðlögun að 

eftirlaunaárunum auðvelda og nær engir þátttakendur töldu hana erfiða, sjá töflu 10. 

Fáir af þeim þátttakendum sem ekki töldu sig hafa fengið nægilegan tíma töldu 

aðlögun auðvelda og helmingi fleiri töldu hana erfiða. 

 

Samantekt um áhrif undirbúnings starfsloka og aðlögunar að eftirlaunaárunum 

o Ályktanir um áhrif form undirbúnings byggja á 26% þátttakenda. Svör þátttakenda 

sem svöruðu til um form undirbúnings gætu bent til að aðlögun að 

eftirlaunaárunum verði auðveldari með því að sækja námskeið og lesa sér til. 

Hlutfallslega flestir þeirra þátttakenda nefndu þá svarmöguleika. Einn þátttakandi 

hafði fengið einstaklingsráðgjöf og taldi hann aðlögun hafa verið erfiða.  
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o Fræðsla hjá vinnuveitanda virðist ekki hafa áhrif á aðlögun að eftirlaunaárunum 

því allflestir þátttakendur, hvort sem þeir höfðu fengið fræðslu eða ekki, töldu 

hana auðvelda. Örfáir þátttakendur sem ekki höfðu fengið fræðslu töldu aðlögun 

erfiða.  

o Nægjanlegar upplýsingar um rétt þátttakanda við starfslok virðast auðvelda 

aðlögun að eftirlaunaárunum. Flestir þeirra sem töldu sig hafa fengið nægilegar 

upplýsingar telja aðlögun að eftirlaunaárunum mun auðveldari en þeir sem töldu 

sig ekki hafa fengið nægilegar upplýsingar. Um 1/4 þeirra síðarnefndu töldu 

aðlögun erfiða. 

o Áhrif þess að hafa fengið nægilegan tíma í undirbúning starfsloka virðast ótvíræð 

þar sem allflestir þátttakenda sem töldu sig hafa fengið nægilegan tíma, töldu 

aðlögun að eftirlaunaárunum auðvelda. og nær engir erfiða. Fáir af þeim 

þátttakendum sem ekki töldu sig hafa fengið nægilegan tíma töldu aðlögun 

auðvelda og helmingi fleiri töldu hana erfiða. 

 

4.3.4 Aðlögun að eftirlaunaárunum 

Í kafla um eftirlaunaárin, sjá bls. 22, kemur fram að það að hætta að vinna og fara á 

eftirlaun er umbreyting. Borglin, Edberg og Hallberg (2004) fjalla um niðurstöður 

rannsóknar sem byggði á viðtölum við ellefu eldri borgara í Svíþjóð á bls. 20. Þar 

kemur fram að það sem skipti m.a. mestu máli fyrir lífsgæði væri hæfni eldra fólks við 

aðlagast breytingum og nýjum aðstæðum. Það er huglægt mat rannsakanda hvaða 

breytur eru valdar hér til þess að kanna hvort þær hafi áhrif á aðlögun þátttakenda. 

Breytur sem rannsakandi valdi eru bæði bakgrunnsbreytur og breytur sem segja til um 

ánægju og virkni. 

Tafla 11. Kyn og aðlögun að eftirlaunaárunum. 

 Aðlögun að eftirlaunaárunum  
Kyn Fjöldi svara Auðveld  Erfið  Hvorki né  Á ekki við  Alls 
Kona 59 29 / 49% 4 / 7% 10 / 17% 1 6 / 27% 100% 
Karl 30 16 / 53% 1 / 3% 4 / 14% 9 / 30% 100% 

Fjöldi svara 89 45 5 14 25   

Kyn virðist ekki hafa áhrif á aðlögun að eftirlaunaárunum. Helmingur kvenna og karla 

taldi aðlögun auðvelda og fáar konur eða karlar töldu aðlögun hafa verið erfiða, sjá 

töflu 11.  
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Tafla 12. Aldur og aðlögun að eftirlaunaárunum. 

  Aðlögun að eftirlaunaárunum  

Aldur 
Fjöldi 
svara Auðveld Erfið Hvorki né Á ekki við Alls 

Yngri en 65 ára 29 8 / 28% 2 / 7% 3 / 10% 16 / 55% 100% 
65 til 70 ára 26 13 / 50% 1 / 4% 5 / 19% 7 / 27% 100% 
71til 75 ára 24 15 / 63% 1 / 4% 6 / 25% 2 / 8% 100% 
76 til 80 ára 7 7 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 100% 
81 til 90 ára 3 2 / 67% 1 / 33% 0 / 0% 0 / 0% 100% 
Eldri en 90 ára 0 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0% 

Fjöldi svara 89 45 5 14 25   

Áhrif aldurs á aðlögun að eftirlaunaárunum virðist benda til að aðlögun sé auðveldari 

frá 65 ára aldri og verði auðveldari með aldri þar til þátttakandi er orðinn 80 ára, sjá 

töflu 12. Hlutfallslega flestir þátttakendur sem eru yngri en 65 ára svara að spurningin 

um aðlögun eigi ekki við sem gæti bent til að þeir séu enn í starfi.  

 

Tafla 13. Fjölskylduhagir og aðlögun að eftirlaunaárunum. 

.  Aðlögun að eftirlaunaárunum   
Fjölskylduhagir Fjöldi Auðveld  Erfið  Hvorki né  Á ekki við  Alls 
Í hjónabandi 56 29 / 52% 0 / 0% 8 / 14% 19 / 34% 100% 
Í sambúð 3 2 / 67% 0 / 0% 1 / 33% 0 / 0% 100% 
Fráskilin/fráskilinn 14 3 / 21% 3 / 21% 5 / 36% 3 / 22% 100% 
Ekkja/ekkill 10 6 / 60% 2 / 20% 0 / 0% 2 / 20% 100% 
Annað 5 4 / 80% 0 / 0% 0 / 0% 1 / 20% 100% 

Fjöldi svara 88 44 5 14 25   

Áhrif fjölskylduhaga á aðlögun á eftirlaunaárunum virðast benda til þess að 

þátttakendur sem eru í hjónabandi eða sambúð eiga auðveldara með aðlögun að 

eftirlaunaárunum en fráskildir, ekkjur og ekklar, sjá töflu 13. 

 

Tafla 14. Menntun og aðlögun að eftirlaunaárunum. 

 Aðlögun að eftirlaunaárunum   
Menntun Fjöldi svara Auðveld  Erfið  Hvorki né  Á ekki við  Alls 
Grunnskóli 11 6 / 55% 2 /18% 2 /18% 1 / 9% 100% 
Verkmenntun 8 3 / 37% 1 /13% 0 / 0% 4 / 50% 100% 
Framhaldsskóli 23 11 / 48% 0 / 0% 5 / 22% 7 / 30% 100% 
Háskóli - grunnnám 19 9 / 47% 0 / 0% 5 / 21% 6 / 32% 100% 
Háskóli - mastersnám 7 3 / 43% 1 / 14% 0 / 0% 3 / 43% 100% 
Háskóli - doktorsnám 4 2 / 50% 0 / 0% 1 / 25% 1 / 25% 100% 
Annað 16 10 / 62% 1 / 6% 2 / 13% 3 / 19% 100% 

Fjöldi svara 88 44 5 14 25   
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Menntun virðist ekki hafa áhrif á hvort að þátttakendur telja aðlögun að 

eftirlaunaárunum auðvelda þar sem hlutfallslega flestir þátttakendur telja hana 

auðvelda, sjá töflu 14. Menntun virðist ekki hafa áhrif á hvort að aðlögun er talin erfið 

þar sem þátttakendur sem töldu aðlögun hafa verið erfiða höfðu ólíka menntun, eins 

og grunnskóla-, framhaldsskóla-, masters- og doktorsnám í háskóla.  

 

Tafla 15. Starfshlutfall fyrir starfslok og aðlögun að eftirlaunaárunum.  

 Aðlögun að eftirlaunaárunum  
Starfshlutfall fyrir 
starfslok 

Fjöldi 
svara Auðveld  Erfið  Hvorki né  Á ekki við  Alls 

Fullt starf 45 28 / 62% 4 / 9% 10 / 22% 3 / 7% 100% 
Hlutastarf 8 7 / 88% 1 /1 2% 0 / 0% 0 / 0% 100% 
Annað 2 2 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 0 0% 100% 
Á ekki við 24 5 / 21% 0 / 0% 2 / 8% 17 / 71% 100% 

Fjöldi svara 79 42 5 12 20   

Áhrif starfshlutfalls fyrir starfslok á aðlögun á eftirlaunaárunum geta bent til þess að 

þátttakendur sem unnu hlutastarf eigi auðveldara með að aðlagast eftirlaunaárunum en 

aðrir þátttakendur, sjá töflu 15.  

 

Tafla 16. Tekjur eftir starfslok og aðlögun að eftirlaunaárunum. 

 Aðlögun að eftirlaunaárunum   

Tekjur eftir starfslok 
Fjöldi 
svara Auðveld  Erfið  Hvorki né  Á ekki við  Alls 

Jafnháar 3 3 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 100% 
Hærri 3 3 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 100% 
Lægri 48 32 / 67% 5 / 10% 9 / 19% 2 / 4% 100% 

Fjöldi svara 54 38 5 9 2  

Áhrif tekna á aðlögun að eftirlaunaárunum gætu bent til þess að þátttakendur sem hafa 

lægri tekjur eftir starfslok en fyrir starfslok eigi ekki eins auðvelt með að aðlaga sig 

eftirlaunaárunum og aðrir þátttakendur, sjá töflu 16. Langflestir þátttakenda töldu þó 

aðlögun að eftirlaunaárunum auðvelda óháð hvort að tekjur voru jafnháar, hærri eða 

lægri en þegar þeir voru í starfi.  
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Tafla 17. Lægri tekjur eftir starfsloka og aðlögun að eftirlaunaárunum.  

 Aðlögun að eftirlaunaárunum  
Lægri tekjur eftir starfslok Fjöldi svara Auðveld  Erfið  Hvorki né  Á ekki við  Alls 
Minna en 10% lægri 1 0 / 0% 0 / 0% 1 /1 00% 0 / 0% 100% 
10-20% lægri 12 8 / 67% 1 / 8% 3 / 25% 0 / 0% 100% 
Meira en 20% lægri 29 18 / 62% 4 / 14% 6 / 21% 1 / 3% 100% 
Veit ekki 7 6 / 86% 0 / 0% 0 / 0% 1 / 14% 100% 
Á ekki við 13 2 / 15% 0 / 0% 2 / 16% 9 / 69% 100% 

Fjöldi svara 62 34 5 12 11   

Flestir þátttakenda voru með 10% lægri tekjur eða lægri tekjur og sögðu flestir þeirra 

að aðlögun að eftirlaunaárunum hefði verið auðveld, sjá töflu 17. Lægri tekjur virðast 

því ekki hafa áhrif á hvort að aðlögun að eftirlaunaárunum er auðveld eða erfið.  

 

Tafla 18. Nægjanlegar tekjur eftir starfslok og aðlögun að eftirlaunaárunum. 

  Aðlögun að eftirlaunaárunum  
Nægjanlegar tekjur eftir 
starfslok Fjöldi svara Auðveld  Erfið  Hvorki né  Á ekki við  Alls 
Já 29 23 / 79% 1 / 4% 4 / 14% 1 / 3% 100% 
Nei 34 12 / 35% 4 / 12% 8 / 24% 10 / 29% 100% 
Veit ekki 13 6 / 46% 0 / 0% 2 / 16% 5 / 38% 100% 
Á ekki við 11 2 / 18% 0 / 0% 0 / 0% 9 / 82% 100% 

Fjöldi svara 87 43 5 14 25   

Aðlögun virðist mun auðveldari þátttakendum sem telja tekjur eftir starfslok 

nægjanlegar þar sem flestir þeirra sögðu hana auðvelda, sjá töflu 18. Það gerðu ekki 

þátttakendur sem töldu tekjur ekki nægjanlegar og voru þeir mun færri.  

 

Tafla 19. Tími frá starfslokum og aðlögun að eftirlaunaárunum. 

 Aðlögun að eftirlaunaárunum   
Tími frá starfslokum Fjöldi svara Auðveld  Erfið  Hvorki né  Á ekki við  Alls 
Minna en hálft ár 2 2 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 100% 
Hálft til eitt ár 3 2 / 67% 0 / 0% 0 / 0% 1 / 33% 100% 
Eitt til tvö ár 7 4 / 57% 1 / 14% 2 / 29% 0 / 0% 100% 
Tvö til fimm ár 25 16 / 64% 2 / 8% 6 / 24% 1 / 4% 100% 
Fimm til tíu ár 11 9 / 82% 1 / 9% 1 / 9% 0 / 0% 1100% 
Lengur en 10 ár 5 4 / 80% 1 / 20% 0 / 0% 0 / 0% 100% 
Á ekki við 26 5 / 19% 0 / 0% 3 / 12% 18 / 69% 100% 

Fjöldi svara 79 42 5 12 20   

Aðlögun virðist auðveld öllum þátttakendum, sjá töflu 19, óháð hve lengi þátttakendur 

höfðu verið á eftirlaunum. Hún er þó auðveldust þeim tveimur sem höfðu verið minna 
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en hálft ár á eftirlaunum og þeim sem höfðu verið fimm ár eða lengur. Tími á 

eftirlaunum virðist því ekki hafa áhrif á aðlögun að eftirlaunaárunum. 

 

Tafla 20. Væntingar til eftirlaunaáranna sem stóðust og aðlögun að eftirlaunaárunum.  

 Aðlögun að árunum eftir starfslok  
Væntingar stóðust Fjöldi Auðveld  Erfið  Hvorki né  Á ekki við  Alls 
Frelsi til að ráða tímanum 38 29 / 76% 0 / 0% 5 / 13% 4 / 11% 100% 
Tími fyrir áhugamálin 36 29 / 81% 0 / 0% 3 / 8% 4 / 11% 100% 
Gamlir draumar rætast 8 7 / 88% 0 / 0% 1 / 12% 0 / 0% 100% 
Frelsi frá skyldum vinnunnar. 13 12 / 92% 0 / 0% 0 / 0% 1 / 8% 100% 
Annað 7 3 / 43% 2 / 29% 2 / 28% 0 / 0% 100% 
Á ekki við 29 5 / 17% 2 / 7% 4 / 14% 18 / 62% 100% 

Fjöldi svara 131 85 4 15 27   

Áhrif þess að væntingar til eftirlaunaáranna stóðust virðast ótvíræð þar sem allflestir 

þátttakendur sem sögðu að væntingar hefðu staðist töldu aðlögun að eftirlaunaárunum 

auðvelda og enginn þeirra erfiða, sjá töflu 20.  

 

Tafla 21. Samskipti við fjölskyldu og aðlögun að eftirlaunaárunum. 

 Aðlögun að eftirlaunaárunum   
Samskipti við fjölskyldu Fjöldi svara Auðveld  Erfið  Hvorki né  Á ekki við  Alls 
Daglega 21 14 / 67% 1 / 5% 3 / 14% 3 / 14% 100% 
Vikulega 52 27 / 52% 2 / 4% 7 / 13% 16 / 31% 100% 
Mánaðarlega 2 0 / 0% 0 / 0% 1 / 50% 1 / 50% 100% 
Sjaldnar en mánaðarlega 4 1 / 25% 2 / 50% 1 / 25% 0 / 0% 100% 
Á ekki við 10 3 / 30% 0 / 0% 2 / 20% 5 / 50% 100% 

Fjöldi svara 89 45 5 14 25   

Áhrif tíðra samskipta við fjölskyldu, daglega eða vikulega, virðast auðvelda aðlögun 

að eftirlaunaárunum, sjá töflu 21. Meirihluti þátttakenda telur að svo sé en örfáir 

þátttakendur að hún hafi verið erfið. 

 

Tafla 22. Fullnægjandi félagsleg samskipti og aðlögun að eftirlaunaárunum.  

 Aðlögun að eftirlaunaárunum   
Fullnægjandi félagsleg 
samskipti Fjöldi svara Auðveld  Erfið  Hvorki né  Á ekki við  Alls 
Já 44 31 / 70% 0 / 0% 7 / 16% 6 / 14% 100% 
Nei 8 1 / 12% 3 / 38% 2 / 25% 2 / 25% 100% 
Hvorki né 9 4 / 45% 1 / 11% 2 / 22% 2 / 22% 100% 
Veit ekki 13 3 / 23% 1 / 8% 2 / 15% 7 / 54% 100% 

Fjöldi svara 74  39  5  13  17   
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Að félagsleg samskipti eru talin fullnægjandi virðist hafa jákvæð áhrif á aðlögun að 

eftirlaunaárunum þar sem flestir þátttakenda sem töldu félagsleg samskipti 

fullnægjandi töldu aðlögunina auðvelda, sjá töflu 22. Tæp 40% af þeim sem töldu 

félagsleg samskipti ekki fullnægjandi töldu aðlögun erfiða. 

 

Tafla 23. Nám og aðlögun að eftirlaunaárunum.  

 Aðlögun að eftirlaunaárunum   

Nám 
Fjöldi 
svara Auðveld  Erfið  Hvorki né  Á ekki við  Alls 

Formlegt nám, s.s. til prófgráðu 1 0 / 0% 0 /0% 0 /0% 1 / 100% 100% 
Óformlegt nám, s.s. námskeið 17 11 / 65% 0 /0% 3 / 18% 3 / 17% 100% 
Annað nám 9 6/ 67% 1 / 11% 2 / 22% 0 / 0% 100% 
Á ekki við 50 20 / 40% 3/6% 6 / 12% 21 / 42% 100% 
                           Fjöldi svara 77 37 4 11 25   

Af þeim 17 þátttakendum sem stunduðu óformlegt nám töldu um 2/3 aðlögun 

auðvelda og enginn erfiða, sjá töflu 23, sem getur bent til þess að óformlegt nám hafi 

jákvæð áhrif á aðlögun að eftirlaunaárunum. Benda má á að aðeins einn þátttakandi 

stundaði formlegt nám. 

 

Tafla 24. Listsköpun og aðlögun að eftirlaunaárunum.  

 Aðlögun að eftirlaunaárunum  

Listsköpun 
Fjöldi 
svara Auðveld  Erfið  Hvorki né  Á ekki við  Alls 

Myndlist 5 3 / 60% 0 / 0% 2 / 40% 0 / 0% 100% 
Tónlist 10 6 / 60% 0 / 0% 2 / 20% 2 / 20% 100% 
Leiklist 0 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%  0% 
Annað 17 10 / 59% 2 / 12% 4 / 23% 1 / 6% 100 
Á ekki við 48 19 / 40% 2 / 4% 5 / 10% 22 / 46% 100% 
                                     Fjöldi svara 80 38 4 13 25   

Aðlögun virðist auðveld allflestum þátttakendum sem stunda myndlist og tónlist, sjá 

töflu nr. 24, þar sem um 2/3 telja hana auðvelda og enginn erfiða.  
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Tafla 25. Dægradvöl og aðlögun að eftirlaunaárunum.  

 Aðlögun að eftirlaunaárunum   
Dægradvöl Fjöldi svara Auðveld  Erfið  Hvorki né  Á ekki við  Alls 
Spila bridge 11 5 / 46% 1 / 9% 2 / 18% 3 / 27% 100% 
Spila vist 5 4 / 80% 0 / 0% 0 / 0% 1 / 20% 100% 
Tefli 4 2 / 50% 0 / 0% 1 / 25% 1 / 25% 100% 
Með í sönghóp 8 5 / 62% 0 / 0% 0 / 0% 3 / 38% 100% 
Læri dans 7 6 / 86% 0 / 0% 0 / 0% 1 / 14% 100% 
Læri nýtt tungumál 8 5 / 63% 0 / 0% 2 / 25% 1 / 12% 100% 
Annað 20 12 / 60% 2 / 10% 4 / 20% 2 / 10% 100% 
Á ekki við 33 10 / 30% 3 / 9% 6 / 18% 14 / 43% 100% 
                                     Fjöldi svara 96 49 6 15 26   

Nær allir þátttakendur sem eiga sér dægradvöl telja aðlögun að eftirlaunaárunum hafa 

verið auðvelda, sjá töflu 25. 

 

Tafla 26. Heilsurækt og aðlögun að eftirlaunaárunum.  

 Aðlögun að eftirlaunaárunum   

Heilsurækt 
Fjöldi 
svara Auðveld  Erfið  Hvorki né  Á ekki við  Alls 

Sund 41 28 / 68% 0 /0% 3 / 7% 10 / 25% 100% 
Göngur 65 38 / 58% 2 /3% 9 / 14% 16 / 25% 100% 
Skokk 3 3 / 100% 0 /0% 0 / 0% 0 / 0% 100% 
Hlaup 0 0 / 0% 0 /0% 0 / 0% 0 / 0% 0% 
Golf 15 11 / 73% 0 /0% 1 / 7% 3 / 20% 100% 
Boltaíþróttir 0 0 / 0% 0 /0% 0 / 0% 0 / 0% 0% 
Hnit (badminton) 1 0 / 0% 0 /0% 0 / 0% 1 / 100% 100% 
Tennis 0 0 / 0% 0 /0% 0 / 0% 0 /0% 0% 
Annað 28 14 / 50% 3 / 11% 5 / 18% 6 / 21% 100% 
Á ekki við 5 0 / 0% 0 / 0% 2 / 40% 3 / 60% 100% 
                           Fjöldi svara 158 94 5 20 39   

Áhrif þess að stunda heilsurækt virðast hafa jákvæð áhrif á aðlögun að eftirlauna-

árunum þar sem nær allir þátttakendur sem það gera telja aðlögunina auðvelda og þá 

helst þeir sem stunda golf, göngur og sund, sjá töflu 26. 

 
Samantekt um áhrif bakgrunns þátttakenda og ánægju og virkni þeirra á 
eftirlaunaárunum á aðlögun  
o Kyn virðist ekki hafa áhrif á aðlögun að eftirlaunaárunum þar sem um helmingur 

kvenna og karla taldi aðlögun auðvelda en fáar konur eða karlar töldu hana erfiða. 
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o Áhrif aldurs á aðlögun að eftirlaunaárunum virðist benda til að aðlögun sé 

auðveldari frá 65 ára aldri og verði auðveldari með aldri þar til þátttakandi er 

orðinn 80 ára.  

o Áhrif fjölskylduhaga virðast benda til að þátttakendur sem eru í hjónabandi eða 

sambúð eiga auðveldara með aðlögun að eftirlaunaárunum en fráskildir, ekkjur og 

ekklar.  

o Menntun virðist ekki hafa áhrif á hvort að þátttakendur telja aðlögun auðvelda þar 

sem hlutfallslega flestir þátttakendur telja hana auðvelda.  

o Áhrif starfshlutfalls fyrir starfslok á aðlögun á eftirlaunaárunum getur bent til þess 

að þátttakendur sem unnu hlutastarf eigi auðveldara með að aðlagast 

eftirlaunaárunum en aðrir þátttakendur.  

o Áhrif tekna á aðlögun að eftirlaunaárunum gætu bent til þess að þátttakendur sem 

hafa lægri tekjur eftir starfslok en fyrir starfslok eigi ekki eins auðvelt með að 

aðlaga sig eftirlaunaárunum og aðrir þátttakendur sem svöruðu spurningunni.  

o Flestir þátttakenda voru með 10% lægri tekjur og lægri tekjur og sögðu flestir 

þeirra að aðlögun að eftirlaunaárunum hefði verið auðveld. Lægri tekjur virðast 

því ekki hafa áhrif á hvort að aðlögun að eftirlaunaárunum er auðveld eða erfið.  

o Aðlögun virðist mun auðveldari þátttakendum sem töldu að tekjur eftir starfslok 

hafa verið nægjanlegar þar sem flestir þeirra sögðu aðlögun hafa verið auðvelda.  

o Aðlögun virðist auðveld öllum þátttakendum óháð hve lengi þátttakendur höfðu 

verið á eftirlaunum. Hún er þó auðveldust þeim tveimur sem höfðu verið minna en 

hálft ár á eftirlaunum og þeim sem höfðu verið fimm ár eða lengur.  

o Áhrif þess að væntingar til eftirlaunaáranna stóðust virðast ótvíræð þar sem 

allflestir þátttakendur töldu aðlögun að eftirlaunaárunum auðvelda og enginn 

þeirra erfiða.  

o Áhrif tíðra samskipta við fjölskyldu, daglega eða vikulega, virðast auðvelda 

aðlögun að eftirlaunaárunum þar sem meirihluti þátttakenda sem svöruðu telur 

aðlögun auðvelda en örfáir að hún hafi verið erfið. 

o Að félagsleg samskipti eru talin fullnægjandi virðist hafa jákvæð áhrif á aðlögun 

að eftirlaunaárunum þar sem flestir þátttakenda sem töldu samskiptin fullnægjandi 
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töldu einnig að aðlögun hefði verið auðveld. Tæp 40% af þeim sem töldu félagsleg 

samskipti ekki fullnægjandi töldu aðlögun erfiða. 

o Af þeim 17 þátttakendum sem stunduðu óformlegt nám töldu um 2/3 aðlögun 

auðvelda og enginn erfiða sem getur bent til þess að óformlegt nám hafi jákvæð 

áhrif á aðlögun að eftirlaunaárunum.  

o Allflestir þátttakendur sem stunduðu myndlist og tónlist töldu aðlögun hafa verið 

auðvelda eða um 2/3 þeirra. Enginn þeirra taldi aðlögun hafa verið erfiða.  

o Áhrif þess að stunda heilsurækt virðast hafa jákvæð áhrif á aðlögun að 

eftirlaunaárunum þar sem nær allir þátttakendur sem það gera telja aðlögunina 

auðvelda og þá helst þeir sem stunda golf, göngur og sund. 

  

4.3.4 Ánægja og virkni á eftirlaunaárunum 

Framsetning á breytum um ánægju og virkni er sett fram í texta en ekki á töfluformi. 

Það sem kemur fram hér er tekið úr svörum þátttakenda sem má sjá á myndum 15 til 

og með 34 og í texta með myndunum. Umfjöllun hér er því endurtekning á því sem 

kemur fram þar en er höfð með hér vegna rannsóknarspurningar um hver sé ánægja og 

virkni eldri borgara á eftirlaunaárunum. 

 

Breytur sem eru taldar gefi vísbendingar um ánægju eru hér hinar sömu og fjallað er 

um á bls. 25. Vísbendingum hefur verið skipt í tvennt. Annarsvegar vísbendingar um 

ánægju og hins vegar vísbendingar um virkni. Vísbendingar um ánægju eru: 

Fjármál 

o Nær allir þátttakendur í spurningakönnuninni eða 89 af 94 töldu sig hafa nægilega 

yfirsýn yfir fjármál sín. Af þátttakendum sem svöruðu til um hvort að tekjur væru 

nægjanlegar eða ekki svaraði einn 1/3 þátttakenda spurningunni játandi og 1/3 

neitandi. Allflestir þátttakenda töldu sig fá reglulegar upplýsingar um fjármál sín. 

Húsnæði 

o Af 94 þátttakendum sögðu 14 að þeir hefðu skipt um húsnæði eftir starfslok. Þegar 

spurt var um hvort að þeir væru ánægðir með val á nýju húsnæði sögðu nær allir 

að þeir væru það. Ellefu þátttakendur sögðust hafa hugleitt að flytja í heitara lofts-

lag og þegar spurt var varð Spánn helst fyrir valinu. 
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Sérstök reynsla sem hafði mikil áhrif á ánægju með eftirlaunaárin 

o Sérstök reynsla sem hafði mikil áhrif á ánægju með eftirlaunaárin var flokkuð í 

fjóra flokka: Lífssýn, Áhuga- og félagsmál, Heilsa og Veikindi, slys, missir. Undir 

Lífssýn flokkast svör eins og að lifa lífinu lifandi, bjartsýni, breyting á lífsstíl, 

sjálfstjórn og agi og vera sátt við lífið og sjálfan sig. Undir Áhuga- og félagsmál 

flokkast svör eins og viðfangsefni sem voru tengd persónulegu áhugasviði og góð 

aðstaða að sinna áhugamálum. Undir Heilsu flokkast svar um að vera heilsu-

hraustur og undir Veikindi, slys og missir flokkast svör eins og veikindi sem 

þroskuðu, slys og barnamissir. Sjá einstök svör við spurningunni í hverjum flokki í 

töflu 2.  

Félagsleg samskipti 

o Nær allir þátttakendur, 86 þátttakendur, svöruðu spurningu um hve oft þeir hittu 

fjölskyldu sína. Þátttakendur sem hittu fjölskyldu sína daglega voru 24 og þeir sem 

hittu fjölskyldu sína vikulega voru 56. Aðrir 6 þátttakendur hittu fjölskyldu sína 

mánaðarlega eða sjaldnar.  

o Þátttakendur sem hittu vinnufélaga sína sjaldnar en mánaðarlega voru flestir, 33 

þátttakendur, og þeir sem hittu vinnufélaga mánaðarlega næstflestir, 19 

þátttakendur. Örfáir þátttakendur hitta vinnufélagana daglega eða vikulega.  

o Svara mátti spurningu um önnur félagsleg samskipti á fleiri en einn veg og sögðu 

38 þátttakendur að félagsleg samskipti við aðra færu í gegnum félagasamtök og 16 

að þau færu fram gegnum sjálfboðastarf. Önnur félagsleg samskipti eins og í 

gegnum stéttarfélög, stjórnmálaflokka og kirkjustarf voru ekki eins oft nefnd. Við 

flokkun á öðrum svörum en tilgreindum svarmöguleikum voru nefnd samskipti við 

fjölskyldu, vini, kunningja og skólasystkini, hópa, félagsstörf, vinnu, líkamsrækt 

og gegnum ferðalög. Tæplega 2/3 þátttakenda sem svöruðu spurningunni töldu að 

samskiptin væru fullnægjandi. 

Andleg virkni 

o Þátttakendur sem svöruðu spurningu um hvort að þeir stunduðu nám voru 31. Þar 

af svöruðu flestir, 19 þátttakendur, að þeir stunduðu óformlegt nám og einn að 

hann stundaði formlegt nám. Fjölmargt annað nám var nefnt eins og fjarnám, nám 

í tónlist, námskeið í homopatíu, sjálfsnám og athugun á mannfólkinu, sækja 

fyrirlestara og lestur bóka og lestur á veraldarvefnum.  
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o Þátttakendur sem svöruðu til um hvort þeir stunduðu listsköpun voru 34 og nefndu 

10 tónlist og 6 nefndu myndlist. Önnur listsköpun sem var nefnd voru 

ritstörf/ritlist ljósmyndun, ljóðagerð, myndlistarnám og myndlistasýningar, laga-

smíð og hljóðfæraleikur, íþróttir, sauma- og prjónaskap, föndur, leikhúsferðir og 

tónleikaferðir og hlustun á tónlist.  

o Flestir þátttakendur sem svöruðu spurningu um það sem mætti nefna dægradvöl 

nefndu að þeir spiluðu bridge. Næstflestir nefndu að þeir væru með í sönghóp og 

svipaður fjöldi að þeir væru að læra nýtt tungumál og að læra dans. Annað sem var 

nefnt var íþróttaiðkun eins og skíði, golf, sund, heilsurækt og vera með í göngu-

klúbb, spila í hljómsveit, ritstörf, lestur bóka og fræðirita, hugleiðslu, sauma-

klúbbur, námskeið, sækja sér fróðleik á veraldarvefinn, fikra sig áfram í tölvunni, 

hitta skólasystur, pennavinir og garðvinna.  

Heilbrigði og líkamleg virkni 

o Allflestir þátttakendur töldu sig lifa heilbrigðu lífi. Við spurningu um heilsurækt 

voru göngur oftast nefndar, því næst sund og svo golf. Annað sem var tilgreint var 

skokk, hnit, leikfimi/líkamsrækt, þátttaka í Líkams- og heilsurækt aldraðra sem er 

Íhlutunarrannsókn til bættrar heilsu og betri lífsgæði, að hjóla, jóga, skíði, sund 

og sundleikfimi, línudans, garðrækt og garðyrkja og skógrækt.  

Samantekt um ánægju og virkni 

o Nær allir þátttakendur töldu sig hafa nægilega yfirsýn yfir fjármál sín, 2/3 taldi 

tekjur sínar nægjanlegar og 1/3 ekki. Allflestir þátttakenda töldu sig fá reglulegar 

upplýsingar um fjármál sín. 

o Fáir þátttakendur höfðu skipt um húsnæði eftir starfslok og þeir sem höfðu gert 

það sögðu nær allir að þeir væru ánægðir með valið. Hjá þeim 11 þátttakendum 

sem höfðu hugleitt að flytja í heitara loftslag varð Spánn helst fyrir valinu. 

o Sérstök reynsla sem hafði mikil áhrif á ánægju með eftirlaunaárin var flokkuð í 

fjóra flokka: Lífssýn, Áhuga- og félagsmál, Heilsa og Veikindi, slys, missir. 

o Flestir þátttakendur eiga tíð samskipti við fjölskyldu sína og flestir þátttakenda 

hitta vinnufélaga sína sjaldnar en mánaðarlega.  

o Félagsleg samskipti við aðra fara flest í gegnum félagasamtök og næst flest í 

gegnum sjálfboðastarf. Tæplega 2/3 þátttakenda taldi þessi samskipti fullnægjandi. 
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o Flestir þátttakenda sögðu að þeir stunduðu óformlegt nám og flestir að þeir 

stunduðu tónlist og því næst myndlist.  

o Um dægradvöl svöruðu flestir þátttakendur að þeir spiluðu bridge og að þeir væru 

með í sönghóp.  

o Allflestir þátttakendur töldu sig lifa heilbrigðu lífi. Göngur voru oftast nefndar sem 

heilsurækt, því næst sund og golf.  

 
4.3.5 Aldur og starfshlutfall, tekjur, tími á eftirlaunum, væntingar og viðhorf 

Breytur sem hér eru skoðaðar til þess að kanna hvort að þær hafi áhrif á aldur eru: 

Starfshlutfall þáttakenda sem enn eru í starfi, tekjur þátttakenda sem eru á eftirlaunum, 

lægri tekjur og nægjanlegar tekjur og hversu lengi þátttakendur hafa verið á eftir-

launum. Jafnframt er skoðað hvort að væntingar til eftirlaunaáranna sem stóðust fari 

eftir aldri. Að lokum er fjallað um viðhorf fjögurra eldri einstaklinga til vinnu eftir að 

viðmiðunaraldri er náð, til viðmiðunaraldursins og virkni. 

Tafla 27. Núverandi starfshlutfall og aldur þátttakenda. 

  Aldur  

Starfshlutfall 
Fjöldi 
svara Yngri 65 ára 66 til 70 ára 71 til 75 ára 76 til 90 ára Alls 

Fullt starf 21 16 / 76% 5 / 24% 0 / 0% 0 / 0% 100% 
Hlutastarf 15 11 / 74% 2 / 13% 2 / 13% 0 / 0% 100% 
Sveigjanlegt starf 6 0 / 0% 4 / 66% 1 / 17% 1 / 17% 100% 
Nýtt starf 1 1 /100% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 100% 
Eigin rekstur 4 0 / 0% 2 / 50% 2 / 50% 0 / 0% 100% 
Annað 2 0 / 0% 1 / 50% 2 / 50% 0 / 0% 100% 
Á ekki við 28 3 / 11% 11 / 39% 9 / 32% 5 / 18% 100% 

Fjöldi svara 77 30 25 16 6   

Allflestir þátttakenda sem svara spurningum eru yngri en 65 ára og eru skiptast 

hlutfallslega jafnt á milli þess að vera í fullu starfi og hlutastarfi, sjá töflu 27. Nokkrir 

þátttakenda eru í fullu starfi til 70 ára og tveir í hlutastarfi til 75 ára. Einn þátttakenda 

er í sveigjanlegu starfi eftir 76 ára. Aldur virðist því ekki hindra þátttakendur í að 

starfa mörg ár eftir að þeir eru komnir á eftirlaunaaldur.  
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Tafla 28. Mánaðarlegar tekjur á eftirlaunum og aldur. 

  Aldur  

Tekjur á eftirlaunum 
Fjöldi 
svara Yngri 65 ára 66 til 70 ára 71 til 75 ára 76 til 90 ára Alls 

Lægri en 100.000 kr. 2 0 /0% 1 / 50% 1 / 50% 0 / 0% 100% 
100.000 - 200.000 kr. 26 3 / 12% 10 /38% 10 / 38% 3 / 12% 100% 
200.000 - 300.000 kr. 17 4 / 24% 3 / 18% 5 / 29% 5 / 29% 100% 
300.000 - 400.000 kr. 8 2 / 25% 0 / 0% 4 / 50% 2 / 25% 100% 
400.000 - 500.000 kr. 3 1/ 33% 0 / 0% 2 / 67% 0 / 0% 100% 
Hærri en 500.000 kr. 1 0 /0% 1 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 100% 

Fjöldi svara 57 10 15 22 10   

Niðurstöður samanburðar benda til að mánaðarlegar tekjur eftir starfslok fari ekki eftir 

aldri, sjá töflu nr. 28. Tveir þátttakendur sem eru með lægstu tekjurnar eru 66-75 ára 

og sá þátttakandi sem er með hæstu tekjurnar er 66 – 70 ára.  

 

Tafla 29. Hlutfallslega lægri tekjur á eftirlaunaaldri og aldur. 

  Aldur  
Hlutfallslega lægri tekjur á 
eftirlaunaaldri 

Fjöldi 
svara Yngri 65 ára 66 til 70 ára 71 til 75 ára 76 til 90 ára Alls 

Minna en 10% lægri 1 0 / 0% 1 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 100% 
10 - 20% lægri 13 3 / 23% 2 /15% 5 / 38% 3 / 24% 100% 
Meira en 20% lægri 29 3 / 10% 10 / 34% 13 /45% 3 / 11% 100% 
Veit ekki 7 0 / 0% 2 / 28% 3 / 43% 2 / 29% 100% 
Á ekki við 15 8 / 53% 5 / 33% 1 / 7% 1 / 7% 100% 

Fjöldi svara 65 14 20 22 9   

Flestir þátttakendur svöruðu að tekjur væru 10% eða lægri á eftirlaunaaldri, sjá töflu 

29 og átti það við alla aldurshópa. Þátttakendur í aldurshópnum 71-75 ára voru hlut-

fallslega flestir um að hafa meira en 20% lægri tekjur á eftirlaunaaldri. Einn þátt-

takandi var með minna en 10% lægri tekjur á eftirlaunaaldri og var hann 66-70 ára.  

 

Tafla 30. Nægjanlegar tekjur á eftirlaunaárunum og aldur. 

  Aldur  

Nægjanlegar tekjur 
Fjöldi 
svara Yngri 65 ára 66 til 70 ára 71 til 75 ára 76 til 90 ára Alls 

Já 30 3 / 10% 5 / 17% 13 / 43% 9 / 30% 100% 
Nei 37 14 / 38% 15 / 40% 7 / 19% 1 / 3% 100% 
Veit ekki 13 6 / 46% 5 / 39% 2 / 15% 0 / 0% 100% 
Á ekki við 13 9 / 69% 2 / 16% 2 / 15% 0 / 0% 100% 
                                     Fjöldi svara 93 32 27 24 10   
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Þátttakendur sem helst telja tekjur nægjanlegar eru á aldursbilinu 71-75 ára en þeir 

sem telja það ekki eru 70 ára og yngri, sjá töflu 30. Þátttakendur sem síst telja tekjur 

nægjanlegar eru 70 ára og yngri.  

 

Tafla 31. Tími sem þátttakandi hefur verið á eftirlaunum og aldur. 

  Aldur  

Tími á eftirlaunum 
Fjöldi 
svara Yngri 65 ára 66 til 70 ára 71 til 75 ára 76 til 90 ára Alls 

Minna en eitt ár 2 1 / 50% 1 / 50% 0 / 0% 0 / 0% 100% 
Hálft til eitt ár 3 1 / 33% 2 / 67% 0 / 0% 0 / 0% 100% 
Eitt til tvö ár 7 3 / 43% 1 / 14% 3 / 43% 0 / 0% 100% 
Tvö til fimm ár 25 1 / 4% 9 / 36% 13 / 52% 2 / 8% 100% 
Fimm til tíu ár 11 1 / 9% 1 / 9% 5 / 46% 4 / 36% 100% 
Lengur en tíu ár 6 0 / 0% 0 / 0% 1 / 17% 5 / 83% 100% 
Á ekki við 30 19 / 63% 9 / 30% 2 / 7% 0 / 0% 100% 

Fjöldi svara 84 26 23 24 11   

Þátttakendur sem eru yngri en 70 ára hafa flestir verið á eftirlaunum skemur en eitt ár, 

sjá töflu 31. Um helmingur þátttakenda sem eru 71-75 ára hafa verið á eftirlaunum í 

eitt til fimm ár og um hlutfallslega flestir þátttakenda 76-90 ára höfðu verið á eftir-

launum í fimm ár og lengur. Framangreint bendir til þess að þátttakendur hafi farið á 

eftirlaun yngri en 70 ára eða kringum 70 ára aldurinn.  

 

Tafla 32. Væntingar til eftirlaunaáranna og aldur. 

  Aldur  

Væntingar til eftirlaunaáranna 
Fjöldi 
svara Yngri 65 ára 66 til 70 ára 71 til 75 ára 76 til 90 ára Alls 

Frelsi til að ráða tíma mínum 55 16 / 29% 15 / 27% 18 / 33% 6 / 11% 100% 
Tíma fyrir áhugamál 50 13 / 26% 13 / 26% 17 / 34% 7 / 14% 100% 
Láta gamla drauma rætast 18 5 / 28% 6 / 33% 4 / 22% 3 / 17% 100% 
Frelsi frá skyldum vinnunnar 22 8 / 36% 4 / 18% 5 / 23% 5 / 23% 100% 
Annað 7 2 / 28% 2 / 29% 1 / 14% 2 / 29% 100% 
Hafði engar væntingar 18 5 / 28% 5 / 28% 5 / 28% 3 / 16% 100% 

Fjöldi svara 170 49 45 50 26   

Lítill munur var á milli aldurshópa um væntingar, sjá töflu 32. Mismunandi væntingar 

til eftirlaunaáranna virðast því ekki fara eftir aldri. Helst voru það þátttakendur 76 til 

90 ára sem höfðu minnstu væntingarnar um frelsi til þess að ráða tíma sínum.  
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Tafla 33. Væntingar um eftirlaunaárin sem stóðust og aldur. 

  Aldur  

Væntingar sem stóðust  
Fjöldi 
svara Yngri 65 ára 66 til 70 ára 71 til 75 ára 76 til 90 ára Alls 

Frelsi til að ráða tíma mínum 40 8 / 20% 12 / 30% 15 / 38% 5 / 12% 100% 
Tima fyrir áhugamál 38 7 / 18% 12 / 32% 12 / 32% 7 / 18% 100% 
Láta gamla drauma rætast 10 1 / 10% 2 / 20% 2 / 20% 5 / 50% 100% 
Frelsi frá skyldum vinnunnar 13 2 / 15% 4 / 31% 4 / 31% 3 / 23% 100% 
Annað 7 2 / 29% 3 / 43% 1 / 14% 1 / 14% 100% 
Hafði engar væntingar 31 17 / 55% 8 / 26% 6 / 19% 0 / 0% 100% 

Fjöldi svara 139 37 41 40 21   

Væntingar til eftirlaunaáranna stóðust hjá öllum aldurshópum en mismikið, sjá töflu 

33. Ekki var mikill munur á hvaða væntingar sem stóðust en hæsta hlutfallið var um 

að láta gamla drauma rætast og það höfðu þeir sem voru eldri en 76 ára.  

Samantekt á áhrifum aldurs á starfshlutfall, tekjur á eftirlaunaaldri, tímalengd á 
eftirlaunum og væntingar þátttakenda sem stóðust. 
o Allflestir þátttakenda sem svara spurningu um starfshlutfall eru yngri en 65 ára og 

skiptast svör hlutfallslega jafnt á milli þess að vera í fullu starfi og hlutastarfi. 

Aldur virðist ekki hindra þátttakendur í að starfa mörg ár eftir að þeir eru komnir á 

eftirlaunaaldur því nokkrir þátttakenda eru í fullu starfi til 70 ára, tveir í hlutastarfi 

til 75 ára og einn þátttakenda er í sveigjanlegu starfi eftir 76 ára.  

o Tekjur eftir starfslok fara ekki eftir aldri þar sem tveir þátttakendur sem eru með 

lægstu tekjurnar eru 66-75 ára og sá þátttakandi sem er með hæstu tekjurnar er 66-

70 ára.  

o Flestir þátttakendur svöruðu að tekjur væru 10% eða lægri á eftirlaunaaldri og átti 

það við alla aldurshópa. Þátttakendur í aldurshópnum 71-75 ára voru hlutfallslega 

flestir um að hafa meira en 20% lægri tekjur á eftirlaunaaldri. Einn þátttakandi var 

með minna en 10% lægri tekjur á eftirlaunaaldri og var hann 66-70 ára.  

o Aldur virðist geta bent til að þeir sem eru á aldrinum 71-75 ára og þarnæst 66-70 

ára hafi lægri tekjur, 10% lægri tekjur og lægri, en aðrir aldurshópar þar sem þeir 

eru hlutfallslega flestir á því tekjubili. Enginn þátttakenda 65 ára og yngri var með 

minna en 10% lægri tekjur á eftirlaunum og örfáir með hlutfallslega lægri tekjur 

en það. 
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o Þátttakendur sem helst telja tekjur nægjanlegar eru á aldursbilinu 71-75 ára en þeir 

sem helst gera það ekki eru 70 ára og yngri. Þátttakendur sem síst telja þær 

nægjanlegar eru 70 ára og yngri.  

o Þáttakendur sem eru yngri en 70 ára hafa flestir verið á eftirlaunum skemur en eitt 

ár, og um helmingur þátttakenda sem eru 71 til 75 ára hafa verið á eftirlaunum í 

eitt til fimm ár. Sumir þátttakenda virðast því hafa farið á eftirlaun mörgum árum 

eftir en viðmiðunaraldur um töku lífeyris og eftirlauna segir til um. 

o Lítill munur var á milli aldurshópa um væntingar. Mismunandi væntingar til 

eftirlaunaáranna virðast því ekki fara eftir aldri. Helst voru það þátttakendur 76-90 

ára sem höfðu minnstu væntingarnar um frelsi til þess að ráða tíma sínum.  

o Væntingar til eftirlaunaáranna stóðust hjá öllum aldurshópum en mismikið. Í 

aldurshópnum 76 ára og eldri voru hlutfallslega flestir um að væntingar stæðust 

um að láta gamla drauma rætast. 

 

4.3.6 Aldur og viðhorf 

Með fimmtu rannsóknarspurningunni er m.a. spurt hvort að aldur sé fyrirstaða þess að 

starfa fram á efri ár. Hér á eftir fara sjónarmið fjögurra einstaklinga 70 ára og eldri 

m.a. til vinnu og viðmiðunaraldurs um töku lífeyri og eftirlauna. 

Viðhorf til vinnu 

o Í viðhorfi viðmælenda, 70 ára og eldri, kom fram mikilvægi þess að hafa eitthvað 

að gera, að hafa eitthvað fyrir stafni og ekkert væri leiðinlegra en að sitja auðum 

höndum. Vinnan gæfi gildi. Viðmælendur virtust hafa gleði af vinnunni og metnað 

fyrir því að starfa.  

o Í samtali um hvort að einn viðmælandi sæi fram á að hætta í starfi kom fram að 

ekki væri ástæða til þess og að unnið yrði meðan á heilsan leyfði.  

Viðhorf til viðmiðunaraldurs um töku eftirlauna og lífeyris 

o Þegar rætt var um viðmiðunaraldur fyrir töku eftirlauna og lífeyris og hvort að 

hann ætti að vera hærri en nú er, komu fram sjónarmið um að atvinnuástand geti 

haft áhrif á hvort að einstaklingar ynnu lengur.  
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o Í umræðu um hvort að einn aldur væri sá rétti komu fram sjónarmið eins og að 

aldur væri afstæður og að hann hefði ekkert með tíma að gera. Það væri það 

hvernig manneskjunni liði sem ætti að ráða en það væri samfélagið (kerfið) sem 

segði til um hvenær manneskjan ætti að hætta.  

o Einn viðmælandi taldi að það þyrfti einhverskonar skipulag en ef nóg væri af 

atvinnu ætti fólk að geta unnið eftir sjötugt, hlutastörf eða einhverja daga í 

vikunni. 

o Einn viðmælenda taldi að það gæti skapað vandamál ef viðmiðunaraldur yrði 

hækkaður. 

Viðhorf til þess að eldast 

o Um ánægju þess að eldast sagði einn viðmælenda að hann fagnaði því ekki að 

eldast en að fólk í dag tæki árin ekki mjög alvarlega ef heilsan væri góð.  

o Einn viðmælanda taldi það hlunnindi að þegar fólk er orðið gamalt og búið að 

vinna mikið fengi það að ráða sínum næturstað. Annar viðmælandi sagði að ekki 

yrði alltaf ráðið við ástandið eins og það væri. 

Viðhorf til heilsu 

o Viðmælendum var tíðrætt um að halda sér við og einn viðmælandi sagði að hann 

reyndi að halda sér við og gera það sem væri honum fyrir bestu. Heilsan væri 

mikilvæg og undirstaða alls. 

 

Er aldur fyrirstaða þess að starfa fram á efri ár? 

Enn og aftur eins og fram kemur hér að framan telur rannsakandi að enginn bilbugur 

sé á viðmælendum að finna við að halda áfram að vinna þrátt fyrir að hafa náð 

viðmiðunaraldri um töku lífeyris og eftirlauna segi til um. Viðmælendur telja 

mikilvægt að hafa eitthvað fyrir stafni og nefna gleði og metnað í tengslum við að 

vinna. Einn viðmælenda taldi eðlilegt að fólk starfaði áfram eftir sjötugt. Aldur er 

afstæður segir einn viðmælandi og hefur ekkert með tíma að gera. Aldur virðist því 

ekki fyrirstaða þess að starfa fram á efri ár ef dæma má af svörum viðmælenda. 
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5. Niðurstöður 
Rannsóknarviðfangsefnið sem fjallað er um í verkefninu er eftirlaunaárin. 

Viðfangsefnið var skoðað út frá væntingum eldri borgara til eftirlaunaáranna, undir-

búningi starfsloka, aðlögun að eftirlaunaárunum og ánægju og virkni þegar eftirlauna-

aldri er náð. Viðfangsefnið var einnig skoðað með tilliti til þess hvernig aldur hefur 

áhrif á afkomu, starfshlutfall og viðhorf eldri borgara til þess að starfa eftir að við-

miðunaraldri er náð. Rannsakandi spurði fimm rannsóknarspurninga í inngangi verk-

efnisins til þess að varpa ljósi á rannsóknarviðfangsefnið og er þeim svarað hér á eftir. 

Leitað var svara við spurningunum með spurningakönnun meðal félaga í Félagi eldri 

borgara í Reykjavík og nágrenni og með því að taka viðtöl við fjóra einstaklinga, 70 

ára og eldri. 

 

Ítrekað er hér að það sem kemur fram í niðurstöðum úr spurningakönnun eru vís-

bendingar eða niðurstöður sem geta gefið vísbendingu um orsök og afleiðingu en ekki 

er reynt að draga tölfræðilegar ályktanir. Megin ástæða þess er að mjög misjafnt var 

hve margir af þeim sem tóku þátt í spurningakönnuninni svöruðu spurningum og svar-

möguleikum. Mjög fáir þátttakendur geta því verið á bak við hvert svar og svar-

möguleika. Jafnframt er bent á að viðmælendur rannsakanda voru fjórir einstaklingar.  

 

5.1 Væntingar eldri borgara til eftirlaunaáranna 
Fyrsta rannsóknarspurningin var um hverjar væntingar eldri borgara eru til eftirlauna-

áranna, hvað hefði áhrif á þær og hvort þær hefðu staðist. Þegar spurt var um vænt-

ingar þátttakenda í spurningakönnuninni áttu þeir þess kost að velja svarmöguleika 

eða svara með sínum eigin orðum. Svarmöguleikar voru frelsi til að ráða tíma sínum, 

hafa tíma til þess að sinna áhugamálum, geta látið gamla drauma rætast og frelsi frá 

skyldum vinnunnar. Flestir þátttakenda völdu væntingar um frelsi til þess að ráða tíma 

sínum og væntingar um tíma til þess að sinna áhugamálum. Mun færri þátttakendur 

völdu væntingar um frelsi frá skyldum vinnunnar og að geta látið gamla drauma 

rætast.  
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Aðrar væntingar sem þátttakendur nefndu voru væntingar um að fá að ferðast meira 

og fá tíma fyrir hugðarefnin, barnabörnin, vinina og kunningjana. Um 1/5 þátttakenda, 

sem svöruðu spurningunni, höfðu engar sérstakar væntingar til eftirlaunáranna. 

 

5.1.1 Áhrif á væntingar 

Bakgrunnsbreytur sem voru valdar til þess að kanna hvað hefði áhrif á væntingar til 

eftirlaunaáranna voru aldur, kyn, menntun og mánaðarlegar tekjur. Helstu áhrif aldurs 

á væntingar voru að það dró úr væntingumar með hækkandi aldri. Fram kom að 

væntingar um frelsi til þess að ráða tíma sínum og hafa tíma fyrir áhugamálin er óháð 

aldri. Jafnframt var óháð aldri að hafa minni væntingar um að láta gamla drauma 

rætast og frelsi frá skyldum vinnunnar. Helst var það aldurshópurinn 76-80 ára sem 

hafði væntingar um frelsi frá skyldum vinnunnar. Áhrif kyns á væntingar voru að 

konur höfðu meiri væntingar en karlar um að láta gamla drauma rætast og um frelsi 

frá skyldum vinnunnar. Karlar höfðu aftur á móti meiri væntingar um að hafa tíma 

fyrir áhugamálin. Mismunandi menntun virtist ekki hafa áhrif á væntingar til 

eftirlaunaáranna utan þess helst að þátttakendur sem höfðu grunnskóla sem menntun 

höfðu minni væntingar um að hafa tíma fyrir áhugamálin en þátttakendur sem höfðu 

aðra menntun. Mánaðartekjur á eftirlaunaldri virtust ekki hafa áhrif á væntingar um 

eftirlaunaárin.  

 

5.1.2 Væntingar sem stóðust 

Frelsi frá skyldum vinnunar og að hafa tíma fyrir áhugamálin voru þær væntingar sem 

flestir þátttakendur nefndu að hefðu staðist. Mun færri þátttakendur nefndu að 

væntingar hefðu staðist um að geta látið gamla drauma rætast og væntingar um frelsi 

frá skyldum vinnunnar. Aðrar væntingar, sem voru sagðar hafa staðist, voru um að 

hafa meiri tíma fyrir sjálfan sig, meiri tíma til þess að ferðast og hafa góðan tíma til 

þess að laga íbúðina.  

 

5.2 Undirbúningur undir eftirlaunaárin og aðlögun að árunum 
Önnur rannsóknarspurningin var um undirbúning undir eftirlaunaárin og aðlögun að 

þeim. Fyrsta spurningin í spurningakönnuninni var um undirbúning og kom fram þar 

að 44 af 100 þátttakendum í könnuninni voru enn í starfi. Svör um undirbúning byggja 

því á svörum hluta þátttakenda í könnuninni.  



 106

 

Þátttakendur sem svöruðu tilgreindum svarmöguleikum um form undirbúnings nefndu 

flestir að þeir hefðu sótt námskeið og lesið sér til. Einn þátttakandi sagði að hann hefði 

fengið einstaklingsráðgjöf. Af þeim 32 þátttakendum sem nefndu annað sagði 1/3 

þátttakendanna að þeir hefðu t.d. undirbúið sig með því að hlusta á aðra sem voru í 

sömu stöðu og þeir og að þeir hefðu undirbúið sig með því að kanna réttindi sín.  

 

Fáir af þátttakendum, sem svöruðu spurningu þegar spurt var um fræðslu hjá fyrri 

vinnuveitanda, höfðu fengið slíka fræðslu. Ef þeir höfðu fengið hana var hún oftast í 

formi námskeiðs eða bæklings. Af þeim þátttakendum, sem sögðu til um viðhorf til 

fyrri vinnuveitanda, sagði meira en helmingur þeirra að viðhorf þeirra væri jákvætt í 

garð hans. Við samanburð á fræðslu fyrri vinnuveitanda og viðhorfi til hans kom fram 

að fræðslan varð ekki til þess að viðhorf gagnvart vinnuveitanda yrði jákvæðara. 

Fræðslan skiptir þó máli varðandi viðhorf til fyrri vinnuveitanda því enginn af 

þátttakendum sem nutu fræðslu var neikvæður í hans garð.  

 

Flestir þátttakenda, sem svöruðu spurningu um hvort að þeir hefðu fengið nægilegan 

tíma fyrir undirbúning fyrir starfslok, svöruðu henni játandi en um 1/4 þeirra neitandi. 

Spurningu um hvort að þátttakendur teldu sig hafa fengið nægilegar upplýsingar um 

rétt sinn við starfslok svöruðu um 2/3 þeirra játandi. Þátttakendur sögðu m.a. að veita 

hefði mátt meiri upplýsingar um framfærslu og hlunnindi eftir starfslok. 

 

5.2.1 Undirbúningur og aðlögun 

Áhrif undirbúnings á aðlögun að eftirlaunaárunum voru skoðuð með því að bera 

saman aðlögun við form undirbúnings starfsloka, fræðslu hjá fyrri vinnuveitanda, 

hvort að nægilegar upplýsingar hafi verið veittar um rétt þátttakenda við starfslok og 

hvort að nægilegur tími hafi verið gefinn í undirbúninginn.  

 

Samanburður gefur til kynna að óformlegt nám hafi áhrif á aðlögun að eftirlauna-

árunum og auðveldi aðlögunina. Fræðsla hjá vinnuveitanda virðist ekki hafa áhrif á 

aðlögun að eftirlaunaárunum því allflestir þátttakendur, hvort sem þeir höfðu fengið 

fræðslu eða ekki, töldu aðlögunina auðvelda. Nægjanlegar upplýsingar um rétt þátt-

takanda við starfslok virtust auðvelda aðlögunina. Flestir þeirra, sem töldu sig hafa 

fengið nægilegar upplýsingar, töldu aðlögunina mun auðveldari en þátttakendur sem 
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ekki fengu nægilegar upplýsingar. Nægilegur tími í undirbúning starfsloka virtist hafa 

ótvíræð áhrif á aðlögun að eftirlaunaárunum og gera hana auðveldari. Allflestir þátt-

takenda, sem töldu sig hafa fengið nægilegan tíma, töldu aðlögun að eftirlaunaárunum 

auðvelda og nær engir erfiða.  

 

5.3 Aðlögun að eftirlaunaárunum og hvað auðveldar aðlögunina 
Um 70% þeirra 64 þátttakenda, sem svöruðu spurningu um aðlögun að eftirlauna-

árunum, töldu hana auðvelda. Þættir sem þátttakendur telja að auðveldi aðlögun að 

eftirlaunaárunum eru að vera tilbúinn til þess að hætta starfi og að geta hætt á eigin 

forsendum, undirbúa sig undir árin, eiga auðvelt með að aðlagast og fá frelsi til þess 

að eiga tíma fyrir sjálfan sig. Þátttakendur nefndu einnig að fjölskylda og vinir hefðu 

auðveldað aðlögun að eftirlaunaárunum og það hefði þátttaka í félagsmálum, góð 

heilsa og heilsurækt einnig gert. 

 

5.3.1 Áhrif á aðlögun 

Rannsakandi valdi nokkrar bakgrunnsbreytur til þess að bera saman við aðlögun að 

eftirlaunaárunum og eru þær kyn, aldur, fjölskylduhagir, menntun, starfshlutfall áður 

en þátttakendur létu af störfum og tími sem þátttakendur höfðu verið á eftirlaunum. 

Jafnframt var skoðað hvort að það hefði áhrif á aðlögunina ef mánaðartekjur þátt-

takenda hefðu breyst eftir starfslok. Breytur sem rannsakandi valdi til þess að gefa vís-

bendingu um ánægju á eftirlaunaárunum voru væntingar til eftirlaunaáranna sem 

stóðust, samskipti við fjölskyldu, hvort að félagsleg samskipti væru fullnægjandi og 

hvort að þátttakendur stunduðu nám, listsköpun og heilsurækt.  

 

Niðurstöður samanburðar bakgrunnsbreyta og aðlögunar benda til að kyn skipti ekki 

máli hvort aðlögun að eftirlaunaárunum var auðveld eða erfið. Aðlögun virðist auð-

veldari með hækkandi aldri þar til þátttakandi er orðinn 80 ára. Þeir sem eru í 

hjónabandi eða sambúð virtust eiga auðveldara með aðlögun en fráskildir og ekkjur og 

ekklar. Mismunandi menntun þátttakenda virtist ekki hafa áhrif á hvort að aðlögun að 

eftirlaunaárunum var auðveld eða ekki. Þátttakendur sem unnu hlutastarf fyrir 

starfslok virðast eiga auðveldara með að aðlagast eftirlaunaárunum en þeir sem unnu 

fullt starf. Langflestir þátttakenda töldu aðlögun að eftirlaunaárunum hafi verið 

auðvelda óháð því hvort að mánaðarlegar tekjur á eftirlaunum voru jafnháar, hærri eða 
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lægri en þegar þeir voru í starfi. Hversu mikið tekjur voru lægri virtist ekki skipta máli 

hvort aðlögun var auðveld eða erfið. Aðlögun virtist mun auðveldari þátttakendum 

sem töldu að tekjur eftir starfslok hafa verið nægjanlegar. Tíminn sem þátttakendur 

höfðu verið á eftirlaunum virtist ekki hafa áhrif á hvort aðlögun var auðveld eða erfið.  

 

Væntingar þátttakenda sem stóðust virtust hafa ótvíræð áhrif á að auðvelda 

aðlögunina. Þátttakendur sem áttu tíð samskipti við fjölskyldu sína, dagleg eða 

vikuleg, áttu auðveldara með að aðlaga sig eftirlaunaárunum. Það áttu einnig þátt-

takendur sem töldu félagsleg samskipti fullnægjandi. Þátttakendur sem stunduðu 

óformlegt nám, listsköpun og heilsurækt og áttu sér dægradvöl töldu aðlögun að eftir-

launaárunum auðvelda.  

 
5.4 Ánægja og virkni eldri borgara á eftirlaunaárunum 
Nokkrar af breytunum sem hér eru taldar upp og segja til um ánægju með eftirlauna-

árin hefur verið fjallað um hér að framan. Þær eru væntingar sem þátttakendur höfðu 

til eftirlaunaáranna, hvort að þær stóðust og aðlögun að árunum. Aðrar breytur um 

ánægju eru ánægja með val á nýju húsnæði, ef skipt hefur verið um húsnæði og 

sérstök reynsla á eftirlaunaárunum sem hafði mikil áhrif á ánægjuna með þau.  

 

5.4.1 Ánægja 

Flestir þátttakendur höfðu væntingar um frelsi til þess að ráða tíma sínum sjálfur og að 

hafa tíma til þess að sinna áhugamálum. Flestir þeirra sögðu að þessar væntingar 

hefðu staðist. Færri þátttakendur töldu að væntingar um frelsi frá skyldum vinnunnar 

og að geta látið drauma rætast hafa staðist. Meira en 2/3 þátttakenda töldu að aðlögun 

að eftirlaunaárunum hefði verið auðveld og fáir að hún hefði verið erfið. Af þeim fáu 

þátttakendum sem höfðu skipt um húsnæði á eftirlaunaárunum voru nær allir ánægðir 

með skiptin.  

 

Þátttakendur sem svöruðu spurningu um sérstaka reynslu sem hafði áhrif á hversu 

mikil ánægjan var á eftirlaunaldri nefndu oftast það sem hér er flokkað undir lífssýn. 

Má þar nefna atriði eins og að vera bjartsýnn, vera sátt við lífið og sjálfan sig, njóta 

samskipta, breytingu á lífsstíl og sjálfstjórn og aga.  
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5.4.2 Virkni 

Breytur sem hér eru taldar falla undir virkni eru samskipti við fjölskyldu, vinnufélaga 

og þátttaka í félagsmálum og að stunda nám, listsköpun og heilsurækt og eiga sér 

dægradvöl 

 

Um 1/3 þátttakenda hitti fjölskyldu sína vikulega og um 1/4 daglega en fáir 

mánaðarlega eða sjaldnar. Rúmlega 50% þátttakenda hittir fyrri vinnufélaga sjaldnar 

en mánaðarlega, 1/3 þriðji þeirra hittir þá mánaðarlega en fáir þátttakenda hitta fyrri 

vinnufélaga vikulega eða daglega. Þátttakendur áttu helst félagsleg samskipti við aðra 

með þátttöku í félagasamtökum en færri með sjálfboðastarfi. Fæstir þátttakenda 

nefndu stéttarfélög, stjórnmálaflokk og kirkjustarf sem dæmi um félagsleg samskipti. 

Um 2/3 þátttakenda sem svöruðu spurningu um hvort að þessi samskipti væru full-

nægjandi töldu svo vera.  

 

Af þeim þátttakendum, sem svöruðu til um nám, nefndu tæplega 2/3 óformlegt nám. 

Þátttakendur nefndu fjölmargt annað nám eins og að sækja fyrirlestra, lestur bóka og 

lestur á veraldarvefnum. Þegar spurt var um listsköpun þátttakenda var tónlist og 

myndlist oftast nefnt og einnig ritlist, ljósmyndun og ljóðagerð. Dæmi um dægradvöl 

þátttakenda er að þeir spila bridge, eru með í sönghóp, læra nýtt tungumál og læra að 

dansa.  

 

Allflestir þátttakendur töldu sig lifa heilbrigðu lífi og þegar spurt var um heilsurækt 

nefndu flestir göngur, heldur færri sund og enn færri golf en fæstir skokk eða hlaup. 

Leikfimi, líkamsrækt og jóga var einnig nefnt sem dæmi um heilsurækt. 

 
5.5 Aldur, afkoma og starfshlutfall og starf fram á efri ár 
Breytur sem voru bornar saman við aldur til þess að kanna hvort að aldur skipti máli 

voru: Starfshlutfall þátttakenda sem enn eru í starfi, mánaðarlegar tekjur þátttakenda 

sem eru á eftirlaunum, lægri tekjur eftir starfslok og hvort tekjur eru taldar nægjan-

legar og í hversu langan tíma þátttakendur hafa verið á eftirlaunum. Jafnframt var 

skoðað hvort að væntingar til eftirlaunaáranna sem stóðust hafi farið eftir aldri þátt-

takenda. Að lokum er sagt frá viðhorfum fjögurra einstaklinga til vinnu og við-

miðunaraldursins.  
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5.5.1 Breytur og aldur 

Aldur virtist ekki hindra þátttakendur í að starfa mörg ár eftir að þeir eru komnir á 

eftirlaunaaldur, mánaðartekjur eftir starfslok voru ekki háðar aldri og flestir þátt-

takenda eru með meira en 10% lægri mánaðartekjur á eftirlaunaaldri en fyrir starfslok. 

Átti það við alla aldurshópa. Þátttakendur sem helst töldu að tekjur væru nægjanlegar 

voru 71-75 ára en þeir sem síst töldu þær nægjanlegar voru 70 ára og yngri. Þátt-

takendur sem voru yngri en 70 ára höfðu flestir verið á eftirlaunum skemur en eitt ár 

og um helmingur þátttakenda sem eru 71-75 ára höfðu verið á eftirlaunum í 1-5 ár.  

 

Lítill munur var á milli aldurshópa um væntingar þar sem allir aldurshópar höfðu 

mestu væntingarnar um frelsi til þess að ráða tíma sínum og hafa tíma fyrir áhuga-

málin. Helst voru það þátttakendur 76-90 ára sem höfðu minnstu væntingarnar um 

frelsi til þess að ráða tíma sínum.  

 
5.5.2 Viðhorf til aldurs og viðmiðunaraldurs 

Í viðtölum við viðmælendur, 70 ára og eldri, ítrekuðu þeir mikilvægi þess að hafa 

eitthvað fyrir stafni og að kkert væri leiðinlegra en að vera iðjulaus. Í samtölum komu 

fram viðhorf um að vinnan gæfi gildi og gleði og metnaður til þess að starfa. Við-

mælendur virtust ekki vera á því að hætta að starfa og einn viðmælandi sagði ekki 

ástæðu til þess og að hann myndi vinna á meðan á heilsan leyfði. Einn viðmælenda 

sagði að aldurinn væri ekki fyrirstaða þess að vinna. 

 

Í viðtölunum var rætt um viðmiðunaraldur um töku lífeyris og eftirlauna og hvort að 

hann ætti að vera annar. Í umræðu um það komu fram sjónarmið um að atvinnuástand 

gæti haft áhrif á hvort að einstaklingar ynnu lengur. Ef nóg væri af atvinnu ætti fólk að 

geta unnið eftir sjötugt, hlutastörf eða einhverja daga í vikunni. Einn viðmælandi sagði 

að aldur væri afstæður. Líðan einstaklingsins réði en að samfélagið segði til um 

hvenær manneskjan ætti að hætta að starfa. Einn viðmælenda taldi þó að það gæti 

skapað vandamál ef viðmiðunaraldur yrði hækkaður.  

 

Um ánægju þess að eldast sagði einn viðmælenda að hann fagnaði því ekki að eldast 

en að fólk í dag tæki árin ekki mjög alvarlega ef heilsan væri góð. Annar viðmælandi 
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taldi það hlunnindi að fá að ráða sínum næturstað. Annar viðmælandi sagði að ekki 

yrði alltaf ráðið við ástandið eins og það væri. 

 

Viðmælendum var tíðrætt um að halda sér við og að heilsan væri mikilvæg. Hún væri 

undirstaða alls. Tveir viðmælendanna höfðu sama háttinn á við að slaka á í dagsins 

önn og það var að fara heim í hádeginu og eins og annar viðmælandi sagði, að fá sér 

tíu kríur. 

  

Rannsakandi ályktar að það að vera kominn á áttræðisaldurinn og eldri hindri 

viðmælendur hans ekki í að starfa áfram. Aldur virðist því ekki fyrirstaða í að starfa 

fram á efri ár ef dæma má af svörum viðmælenda. 

 

5.6 Helstu niðurstöður 
Helstu niðurstöður er huglægt mat rannsakanda á hvaða niðurstöður rannsóknar hans 

eru athygliverðar og hvaða niðurstöður komu honum á óvart. Helstu niðurstöður eru 

að:  

o Væntingar flestra þátttakenda sem tóku þátt í spurningakönnuninni voru frelsi til 

þess að ráða tíma sínum og væntingar um tíma til þess að sinna áhugamálum 

sínum. Þessar væntingar voru jafnframt þær sem helst stóðust.  

o Fræðsla vinnuveitanda um starfslok og eftirlaunaárin gerir fyrrverandi starfsmann 

hans ekki jákvæðari í hans garð en getur komið í veg fyrir að hann sé neikvæður 

gagnvart honum. Ef veittar eru nægilegar upplýsingar um rétt starfsmanns við 

starfslok og honum gefinn nægilegur tími í að undirbúa þau þá verður aðlögun að 

eftirlaunaárunum auðveldari. 

o Meira en 2/3 þátttakenda í spurningakönnun töldu að aðlögun að eftirlaunaárunum 

hefði verið auðveld og fáir að hún hefði verið erfið. Tíð samskipti við fjölskyldu 

og fullnægjandi félagsleg samskipti auðvelda aðlögun að eftirlaunaárunum. Kyn 

hefur ekki áhrif á hvort að aðlögun að eftirlaunaárunum er auðveld eða ekki. Að-

lögun virðist auðveldari með aldri þar til þátttakandi er orðinn 80 ára og þeir sem 

eru í hjónabandi eða sambúð virtust eiga auðveldara með aðlögun en fráskildir og 

ekkjur og ekklar. Virkni eins og nám, listsköpun, heilsurækt og dægradvöl auð-

velda aðlögun að eftirlaunaárunum.  
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o Bjartsýni, að vera sáttur við lífið og sjálfan sig og njóta samskipta hefur áhrif á 

hversu mikil ánægjan verður með eftirlaunaárin.  

o Viðmælendur rannsakanda virtust ekki vera á því að hætta að starfa þó svo að þeir 

væru komnir á áttræðisaldur og þaðan af eldri og höfðu vilja til þess að starfa 

áfram meðan heilsan leyfði. 

o Einn viðmælenda rannsakanda taldi að það sé samfélagið sem segi til um hvenær 

einstaklingurinn hættir að vinna en ekki líðan hans.  
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6. Umræða um niðurstöður rannsóknar 
Í inngangi verkefnisins eru lagðar fram rannsóknarspurningar um væntingar eldri 

borgara, undirbúning þeirra við starfslok, aðlögun þeirra að eftirlaunaárunum og um 

afkomu og starf eldri borgara. Í 5. kafla er gerð grein fyrir megin niðurstöðum. Hér á 

eftir tekst rannsakandi á við að skoða eftirfarandi fyrir hverja rannsóknarspurningu: 

1. Hvernig niðurstöður rannsóknar hans falli að rannsóknarspurningum.  

2. Samanburð á niðurstöðum rannsóknar við aðrar rannsóknir.  

3. Ályktanir af niðurstöðum rannsóknar. 

 
6.1 Væntingar 
Rannsakandi telur að niðurstöður rannsóknar sinnar svari vel rannsóknarspurningu um 

hvaða væntingar eldri borgarar hefðu til eftirlaunaáranna, hvort að þær stóðust og 

hvað hafði áhrif á þær. Í rannsókninni kom fram að flestir þátttakenda í spurninga-

könnuninni höfðu væntingar um frelsi til þess að ráða tíma sínum og væntingar um 

tíma til þess að sinna áhugamálum sínum og jafnframt að það voru helst þessar 

væntingar sem stóðust. Einnig er í niðurstöðum gerð grein fyrir hvaða breytur hafa 

áhrif á væntingarnar. 

 

Rannsakandi bar saman niðurstöður sínar við rannsókn Timmer o.fl. (2003) um vænt-

ingar til síðari hluta lífsins. Í niðurstöðum þeirrar rannsóknar kom fram að þættir sem 

snéru að breytingum á lífsstíl og frítíma voru oftast nefndir, sjá bls. 17. Í rannsókn, 

sem hér er gerð grein fyrir, voru breytingar á lífsstíl og frítíma ekki einn af svarmögu-

leikum. Rannsakandi telur þó að frelsi til þess að ráða tíma sínum geti leitt til breyt-

inga á lífsstíl og frítíma.  

 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að væntingar voru minni með hækkandi 

aldri og telur rannsakandi það sambærilegt við niðurstöður rannsóknar Timmer o.fl. 

(2003). Hlutfallslega færri þátttakendur í spurningakönnun rannsakanda völdu 

svarmöguleikann að geta látið gamla drauma rætast en kostinn um frelsi til þess að 
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ráða tíma sínum og um að hafa tíma fyrir áhugamálin. Rannsakandi telur þessar niður-

stöður hliðstæðar niðurstöðum Timmer o.fl. (2003) um að einstaklingar noti þriðja 

aldurinn, eftirlaunaárin, til þess að ná markmiðum sem þeir hafa ekki náð áður. Þar er 

vísað til þess að fólk hafi sótt námskeið til þess að uppfylla gamla drauma.  

 

Niðurstöður úr spurningakönnun sýna að kyn þátttakenda í könnuninni skiptir máli um 

væntingar. Konur höfðu meiri væntingar en karlar um að láta gamla drauma rætast og 

um frelsi frá skyldum vinnunnar. Karlar höfðu væntingar um að hafa tíma fyrir áhuga-

málin. Niðurstöður rannsóknar Timmer o.fl. (2003) sýndu einnig að kyn skipti máli og 

að konur nefndu t.d. oftar væntingar um að hafa tíma fyrir sjálfan sig en karlar að fá 

tíma með þeim sem þeim þótti vænt um.  

 

Tvennt má nefna þar sem niðurstöður úr rannsókn rannsakanda ber ekki saman við 

niðurstöður rannsóknar Timmer o.fl. (2003). Mismunandi menntun eða mánaðartekjur 

þáttttakenda í spurningakönnun rannsakanda virtist ekki hafa áhrif á væntingar til 

eftirlaunaáranna. Í rannsókn Timmer o.f.l. (2003) var mismunur á niðurstöðum eftir 

menntun þátttakenda og tekjur höfðu greinileg áhrif á væntingar til síðari hluta lífsins, 

sjá bls. 19.  

 

Rannsakandi telur að niðurstöður um væntingar þátttakenda í spurningakönnun séu 

fyrst og fremst fróðlegar fyrir eldri borgara og aðra sem hafa áhuga á hvers eldri 

borgarar vænta af eftirlaunaárunum fremur en að þær hafi hagnýtt gildi.  

 
6.2 Undirbúningur og aðlögun að eftirlaunaárunum 
Rannsakandi telur að niðurstöður, sem gerð er grein fyrir í 5. kafla, svari spurningu 

um form undirbúnings þátttakenda í spurningakönnuninni. Í niðurstöðunum er gerð 

grein fyrir hvernig þátttakendur undirbjuggu sig undir starfslok og hvernig undir-

búningur hafði áhrif á aðlögunina. Allflestir þátttakenda í spurningakönnuninni, hvort 

sem þeir höfðu fengið fræðslu hjá vinnuveitanda eða ekki, töldu aðlögun að eftirlauna-

árunum auðvelda.  

 

Niðurstöður rannsóknar geta bent til þess að óformlegt nám sem liður í að undirbúa 

starfslok auðveldi aðlögun að eftirlaunaárunum. Rannsakandi telur þessar niðurstöður 
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sambærilegar því sem kemur fram hjá Dennis (2002) að fræðsla um eftirlaunaárin 

gerir þau auðveldari, sjá bls. 22.  

 

Í niðurstöðum rannsóknar kemur fram að fræðsla hjá vinnuveitanda virðist ekki hafa 

áhrif á aðlögun því allflestir þátttakendur töldu aðlögunina auðvelda, hvort sem þeir 

höfðu fengið fræðslu eða ekki. Þetta er ekki í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Heath (1996) sem fjallað er um á bls. 26, en þar kemur fram að fræðsla um eftirlauna-

árin geri einstaklinga ánægðari með árin. Heath (1996) telur að fræðsla vinnuveitanda 

eigi rétt á sér þar sem að fræðslan leiði til jákvæðari reynslu fyrrverandi starfsmanna 

af eftirlaunaárunum.  

 

Rannsakandi telur einnig að undirbúningur starfsloka eigi rétt á sér. Jafnframt þarf  að 

gæta þess við undirbúning að starfsmenn fái nægilegar upplýsingar um rétt sinn og 

þeim sé veittur nægilegur tími við undirbúning starfsloka. Aðlögun að eftirlauna-

árunum verði auðveldari sé það gert. Rannsakandi bendir jafnframt á umfjöllun um 

Kitaj (2008) á bls. 22 þar sem hann gefur góð ráð um undirbúning starfsloka og 

eftirlaunaárin og nefnir hann þar atriði eins og hvort að með honum sé tryggður 

nægilegur sparnaður.  

 

Rannsakandi telur að niðurstöður um undirbúning og aðlögun að eftirlaunaárunum 

eigi að koma að gagni fyrir þá sem koma að því að undirbúa starfsmenn undir 

starfslok og aðra sem veita fræðslu um starfslok og eftirlaunaárin. Rannsakandi telur 

að niðurstöður komi ekki síst að gagni fyrir eldri borgara sem nálgast eftirlaunaárin 

eða hafa þegar náð þeim. 

 

6.3 Aðlögun að eftirlaunaárunum 
Rannsakandi telur að niðurstöður rannsóknar svari spurningu um hvernig eldri 

borgurum gengur að aðlagast eftirlaunaárunum og hvað auðveldi aðlögunina. 

Allflestir þátttakenda töldu aðlögun auðvelda og það sem m.a. gerði hana auðvelda var 

að undirbúa sig undir árin, vera tilbúinn til þess að hætta starfi, geta hætt á eigin for-

sendum og að fá frelsi til þess að eiga tíma fyrir sjálfan sig.  
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Í niðurstöðum rannsóknar kemur fram að flestir þátttakenda töldu aðlögun auðvelda 

og fáir að hún hefði verið erfið. Rannsakandi telur að helst sé hægt að bera niðurstöður 

rannsóknar hans við umfjöllun Borglin o.fl (2004), sjá umfjöllun á bls. 20, um rann-

sókn sem byggði á viðtölum við um tug eldri borgara í Svíþjóð. Í niðurstöðum hennar 

kemur fram að það sem skipti mestu máli fyrir lífsgæði var m.a. hæfni eldra fólks að 

aðlagast breytingum og nýjum aðstæðum. Bendir rannsakandi á Dennis (2002) þar 

sem hann segir starfslok vera umbreytingu, sjá bls. 22.  

 

Þátttakendur í spurningakönnun nefndu einnig að fjölskylda og vinir hefðu auðveldað 

aðlögun að eftirlaunaárunum og sama má segja um þátttöku í félagsmálum, góða 

heilsu og heilsurækt. Borglin o.fl. (2004) segja frá rannsókn meðal 65 ára og eldri, sjá 

bls. 20. Meðal niðurstaðna hennar var að einstaklingar sem tóku þátt í rannsókninni 

töldu lífsgæði m.a. vera fjölskyldutengsl.  

 

Rannsakandi telur að gildi niðurstaðna rannsóknar um undirbúning og aðlögun vera 

fróðlega og geta komið að gagni fyrir þá sem eru að undirbúa sig undir að fara á 

eftirlaun. 

 
6.4 Ánægja og virkni á eftirlaunaárunum 
Rannsóknarspurningu um ánægju og virkni eldri borgara þegar eftirlaunaaldri er náð 

var svarað með breytum sem áttu að gefa vísbendingar um hvorutveggja. Svör við 

spurningu um ánægju hefur verið svarað að hluta til hér að framan með umfjöllun um 

væntingar eldri borgara. Breytur um virkni eru samskipti, ástundun náms, listsköpun 

og heilsurækt og að eiga sér dægradvöl. 

 

Ein af vísbendingum um hvort eftirlaunaárin væru ánægjuleg var hvað hefði áhrif á 

ánægjuna. Þar nefndu þátttakendur að vera bjartsýnn, vera sátt við lífið og sjálfan sig, 

njóta samskipta, og að breyting á lífsstíl og sjálfstjórn og agi hefði mikil áhrif. 

Þátttakendur nefndu einnig tíð samskipti við fjölskyldu, samskipti við vinnufélaga, 

þátttöku í félagsmálum, stunda nám, listsköpun, heilsurækt og eiga sér dægradvöl. Til 

samanburðar er bent á umfjöllun um Fry (2003) á bls. 21 en þar leggur hann fram 

ýmis góð ráð til þess að eiga góð eftirlaunaár. Þar á meðal nefnir hann ráð eins og að 

byrja á og halda við lífsstíl þar sem jafnvægi er á milli virkni, sköpunar, 

líkamshreyfingar , útiveru, andlegrar næringar og samskiptum við aðra. Einnig að gefa 
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sér tíma fyrir íhugun. Maddox (2006) segir, sjá bls. 21, að engin ein formúla tryggi 

góð eftirlaunaár. Þegar einstaklingur eldist og vonast eftir góðum eftirlaunaárum þá 

verði hann þó að hafa öruggar tekjur, vera við góða heilsu og sjá til þess að hann fái 

þá aðstoð sem hann þarf.  

 

Rannsakanda þykja þessar vísbendingar um ánægju og virkni athygliverðar og að þær 

séu fróðlegar fyrir eldri borgara og aðstandendur þeirra sem og hann sjálfan. 

Niðurstöður geti auk þess komið að gagni við að hugleiða hvernig skuli nýta 

eftirlaunaárin og hvað geti gefið þeim aukið gildi. 

 

6.5 Aldur, afkoma, starfshlutfall og starf fram á efri ár 
Rannsóknarspurningu um aldur, afkomu, starfshlutfall og starf eldri borgara fram á 

efri ár var svarað með því að kanna áhrif aldurs m.a. á ýmsa framangreinda þætti á 

mánaðartekjur þátttakenda í spurningakönnun, hvort að þær hafi verið nægjanlegar og 

hversu lengi þátttakendur höfðu verið á eftirlaunum.  

 

Niðurstöður voru m.a. að aldur þátttakenda virtist ekki hindra þá í að starfa mörg ár 

eftir að þeir voru komnir á eftirlaunaaldur. Niðurstöður rannsóknarinnar er áhugavert 

að bera saman við það sem hefur verið sagt um aldur og starf. Rök hafa verið færð að 

því að eldri borgarar haldi áfram að starfa og segir m.a. McManus o.fl. (2007) að 

rannsóknir hafi sýnt að fólk sem er áfram á vinnumarkaðnum á efri árum líði betur, 

bæði líkamlega og andlega, sjá bls. 27. Ólafur Ólafsson (2002), fyrrverandi 

landlæknir, segir að miklar breytingar hafi orðið síðan sett voru viðmiðunarmörk um 

starfslok og eftirlaunaaldur og að stór hluti fólks sem náð hefur 67 ára aldri búi við 

fulla starfsorku. Telur Ólafur Ólafsson (2002) úrelt að miða starfslok við þennan 

aldur, sjá bls. 29. 

 

Niðurstöður rannsóknar eru m.a. að flestir þátttakenda, óháð aldri, eru með meira en 

10% lægri mánaðartekjur á eftirlaunaaldri en fyrir starfslok. Þar af var um helmingur 

þátttakenda með meira en 20% lægri mánaðartekjur. Bendir rannsakandi á það sem 

kemur fram í umfjöllun Heam o.fl. (2005) um að einstaklingar á eftirlaunum þurfi 

80% af fyrri tekjum en í umfjöllun hans er ekki skilgreint hvernig sú viðmiðun er 

fengin.  
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Rannsakandi telur niðurstöður gagnlegar fyrir eldri borgara í því að láta aldur ekki 

hindra sig í að starfa áfram eftir viðmiðunaraldur ef þeir telja sig hafa heilsu til. Niður-

stöðurnar eru jafnframt gagnlegar fyrir þá sem geta skapað þeim aðstæður til þess.  
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7. Lærdómur 
Margvíslegan lærdóm má draga af því hvað spurt var um í spurningakönnuninni, 

framkvæmd hennar og ekki síst af niðurstöðum rannsóknarinnar. Rannsakandi telur 

sig jafnframt geta dregið lærdóm af því hvernig beri að taka viðtöl. 

 
Spurningar á spurningalista voru eftir á að hyggja ekki nægilega hnitmiðaðar og skort 

hafi á að þær tækju nægilegt mið af fræðilegri umfjöllun um viðfangsefnið. Má .því 

kenna um að rannsakandi hafði ekki lokið við fræðilegan texta þegar hann hannaði 

spurningalistann.  

 
Rannsakandi er nokkuð sáttur við hvernig viðtöl fóru fram. Rannsakandi telur þó að 

hann hafi ef til vill ekki verið nógu aðgangsharður í spurningum eða nógu duglegur að 

grípa boltann á lofti og kafa dýpra í viðfangsefnið. Orsök þess getur verið reynsluleysi 

rannsakanda. Rannsakanda fannst traust milli hans og viðmælenda strax vera fyrir 

hendi og má þar ef til vill þakka það rannsakandi er á líkum aldri og viðmælendur utan 

eins viðmælanda sem var töluvert eldri en rannsakandi. Rannsakandi naut þess að taka 

viðtölin.  
 

Rannsakandi hefði átt að senda fyrirspurn til Persónuverndar áður en hann sendi 

fyrirspurn til Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni um hvort að hann fengi að-

gang að netfangalista félagsins. Með því hefði sparast tími og fyrirhöfn. Í stað þess aði 

rannsakandi upplýsingar á vef Persónuverndar á þann veg að ekki þyrfti leyfi 

Persónuverndar.  

 

Tæknilegir örðugleikar voru á dreifingu spurningakönnunar þar sem rannsakandi fékk 

ekki aðgang að netfangalista félagsins. Þeir voru leystir af starfsmönnum fyrirtækisins 

Outcome sem sáu um útsendingu spurningakönnunarinnar. Starfsmennirnir réttu 

einnig rannsakanda hjálparhönd þegar kom að úrvinnslu gagna. 
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Margt kom rannsakanda á óvart í niðurstöðum spurningakönnunar og einna helst hve 

auðvelt eldri borgarar virðast eiga með að aðlagast eftirlaunaárunum og að kyn skiptir 

þar ekki máli. Fyrirfram hefði rannsakandi talið að breytingin frá því að vera bundinn 

í starfi til þess að ráða tíma sínum sjálfur væri mikil. Rannsakandi hefði jafnframt talið 

að konur ættu auðveldara með það en karlar. Það kom rannsakanda ekki á óvart að 

aðlögunin virtist auðveldari með hækkandi aldri og því hversu virkir eldri borgarar eru 

í að stunda nám, listsköpun og heilsurækt og hve samskipti eru tíð við fjölskyldu. 
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8. Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1. Bréf með beiðni um þátttöku í spurningakönnun 

Fylgiskjal 2. Ítrekun um þátttöku í spurningakönnun 
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Fylgiskjal 4. Upplýsingablað um rannsakanda 
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8.1 Fylgiskjal 1. Bréf með beiðni um þátttöku í spurningakönnun 
 
 
Ágæti eldri borgari. 
 

Undirrituð óskar hér með eftir þátttöku þinni í könnun um tengsl undirbúnings fyrir 
starfslok og ánægju og virkni á eftirlaunaárum.  
 

Undirrituð er að vinna að lokaverkefni í mastersnámi í mannauðsstjórnun við Háskóla 
Íslands. Tilgangurinn með verkefninu er m.a. að fá betri sýn og þekkingu á hvort að 
það skipti máli fyrir ánægju með eftirlaunaárin að einstaklinginn undirbúi sig undir 
þau eða ekki. Til þess að vita meiri deili á undirrituðum fylgir hér með stutt lýsing á 
menntun og starfsferli. Leiðbeinandi við verkefnið er Snjólfur Ólafsson, prófessor við 
viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands.  
 

Mælikvarðar um hvernig skuli meta ánægju á eftirlaunaárum eru teknir frá bandarískri 
rannsókn þar sem könnuð var ánægja tveggja hópa með eftirlaunaárin þar sem annar 
hafði undirbúið sig undir þau og hinn ekki. Spurningar eru að mestu byggðar á 
niðurstöðum þessarar rannsókn en ég hef hins vegar flokkað þær. Spurningar um 
bakgrunn, eins og aldur og tekjur eru með til þess að kanna hvort að það geti verið 
önnur atriði sem hafa áhrif á ánægjuna en undirbúningur fyrir starfslokin.  
 

Mikilvægt er að benda á að ekki verður hægt að tengja saman einstaklinga og svör við 
úrvinnslu svara. Ef þú óskar eftir meiri upplýsingum áður en þú tekur ákvörðun um að 
taka þátt í könnuninni eða ekki bið ég þig vinsamlega að hafa samband við mig 
gegnum tölvupóst eða síma.  
 

 

Með von um jákvæð viðbrögð og fyrirfram þökk,  
 

Ingibjörg R. Guðlaugsdóttir  
Kt. 030739-2729  
Netfang: ingibjorg.rannveig@gmail.com  
Sími: 695 0510  
 
 
Til þess að taka þátt og svara spurningum þá vinsamlega smellið á tengilinn hér að 
neðan:  
http://secure.outcomesurveys.com/survey.aspx?password=Bsn6RrCmft 
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8.2 Fylgiskjal 2. Ítrekun um þátttöku í spurningakönnun 
 
 
 
 
 
Ágæti eldri borgari.  
 

Þann 20. maí s.l. fékkst þú senda í tölvupósti beiðni mína um að taka þátt í þátt í 
könnun um tengsl undirbúnings fyrir starfslok og ánægju og virkni á eftirlaunaárum. 
Undirrituð ítrekar hér með beiðnina í annað sinn. Fleiri ítrekanir verða ekki sendar.  
 

Undirrituð er sjálf eldri borgari og í starfi en mun láta af því í sumar fyrir aldurssakir. 
Viðfangsefni könnunarinnar er því nálægt mér og að það var valið er sumpart vegna 
eigin forvitni um starfslok en ekki síður að ég tel upplýsingar um undirbúning 
starfsloka og ánægju og virkni eldri borgara á eftirlaunaárunum geta komið að góðu 
gagni.  
 

Ef þú vilt taka þátt bið ég þig að smella á tengilinn hér fyrir neðan. Eins og kom fram í 
fyrri bréfum þá er ekki hægt að tengja saman einstaklinga og svör við úrvinnslu svara.  
 

Með von um jákvæð viðbrögð og fyrirfram þökk,  
 

Ingibjörg R. Guðlaugsdóttir  
Netfang: ingibjorg.rannveig@gmail.com  
 
 
http://secure.outcomesurveys.com/survey.aspx?password=acz7nPL6Bu 
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8.3 Fylgiskjal 3. Upplýsingablað vegna viðtala 

 
 
 

Upplýsingablað vegna rannsóknar á sjónarmiðum einstaklinga 

á árin eftir að eftirlaunaldri er náð  
 

Markmið.  Markmið rannsóknar er að fá fram sjónarmið þeirra sem eru komnir 
„aldur”, þ.e. eldri en 67 ára, en líta ekki á það sem hindrun í að gera 
það sem hugur þeirra stendur til. Rannsóknin er hluti af lokaverkefni 
um eftirlaunaárin í mastersnámi í mannauðsstjórnun við Háskóla 
Íslands. Stefnt að því að verkefninu ljúki haustið 2009. 

 

Framkvæmd: Til þess að fá fram sjónarmið viðkomandi er óskað eftir að fá að eiga 
viðtal við hann og að viðtalið sé tekið upp. Ef leyfi fæst er viðtalið 
tekið upp á diktafón og skráð niður ásamt lýsingum og athugasemdum 
rannsakanda á aðstæðum og öðru sem honum finnst skipta máli vegna 
viðtalsins. 

 

Rannsakandi: Ingibjörg R. Guðlaugsdóttir, kt. 030739-2729. Sími 695 0510. Sjá nánar 
yfirlit yfir menntun og störf rannsakanda. 

 

Viðmælandi:  Viðmælanda er frjálst að taka þátt og hann getur stöðvað viðtalið þegar 
hann þess óskar.  

 

Trúnaður:      Farið verður með nafn viðmælanda sem trúnaðarmál og upplýsingar sem 
koma fram í viðtalinu eru ekki tengdar nafni hans.  
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8.4 Fylgiskjal 4. Upplýsingablað um rannsakanda 

 
 
 

 

 
 

 
 
Fjölskylduhagir: Ekkja eftir Valgarð Stefánsson, fil. dr., framkvæmdastjóra Alþjóðlegu jarðhitasamtak-
anna. Fjögur börn, átta barnabörn og eitt langömmubarn. 
 
Menntun:   Útskrifaðist sem skipulagsfræðingur, M.U.P., frá Hunter College, New York, 

Bandaríkjunum 1988 og sem landfræðingur frá Háskóla Íslands 1982. Áður stundað 
m.a. framhaldsnám við Nordiska Institutet för samhällsplanering (NORDPLAN) 1985. 
Lauk námskeiðum í mastersnámi í mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands og er nú að 
vinna að lokaverkefni í náminu. Auk formlegs náms er mikill fjöldi námskeiða um 
margvísleg efni, svo sen stjórnun og skipulagsmál. Leiðtogaþjálfun árið 2000. 

 
Störf: Reykjavíkurborg frá árinu 1982, fyrst sem starfsmaður Borgarskipulags Reykjavíkur og 

síðan hjá Skipulags- og byggingarsviði Reykjavíkur þegar Borgarskipulag og embætti 
byggingarfulltrúa voru sameinuð. Starfstitlar hjá Reykjavíkurborg: 

o Mannauðs- og gæðastjóri og upplýsingafulltrúi  
o Forstöðumaður nýsköpunar og þróunar 
o Deildarstjóri aðalskipulags 
o Sviðsstjóri aðalskipulags og almenningstengsla 
o Deildarstjóri hverfaskipulags/hverfakorts 
o Deildarstjóri tölvumála 
o Sérfræðingur 

 

Ritstörf: Greinar um fagleg málefni í Arkitektúr og skipulag/Arkitektúr, verktækni og skipulag og 
í Morgunblaðið. 

 

Félagsstörf: Er formaður félags Alnæmisbarna og er í stjórn Vísindasjóðs háskólamenntaðra 
manna í Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar. Hef áður setið í stjórnum Skipulags-
fræðingafélags Íslands og Landfræðingafélagsins. 

MENNTUN OG STÖRF  

Nafn: Ingibjörg Rannveig Guðlaugsdóttir  
  
Fæðingadagur: 3. júlí 1939 
Heimili:  Maragata 5, 101 Reykjavík 
Vinnustaður: Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkur 
Heimasími:  552 8848 
Vinnusími: 411 3000 
Farsími: 695 0510 
Netfang: irg@rvk.is 
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