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ÁGRIP 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna reynslu aldraðra af starfslokum sínum, 

hvernig hlutverk þeirra breytast á lífsleiðinni og hversu mikilvæg öldruðum finnst hlutverkin 

sem þeir gegna í daglegu lífi. Með rannsókninni er leitað svara við spurningunum: „Hvernig 

breytast hlutverk fólks og gildi þeirra með aldrinum?” og „Eru aldraðir sáttir við tímasetningu 

starfsloka sinna?”.  

 Til að svara spurningunum var Hlutverkalistinn (The Role Checklist) lagður fyrir 

þátttakendur auk viðbótarspurninga frá rannsakendum. Þar var meðal annars spurt um kyn, 

aldur, búsetu, menntun, atvinnuþátttöku, starfsánægju og undirbúning fyrir starfslok. Einnig 

voru þátttakendur spurðir um tilhlökkun í garð starfsloka, hvort þeir hefðu viljað vinna lengur 

og hvort þeim hafi gefist kostur á áframhaldandi vinnu þrátt fyrir að vera komnir á 

starfslokaaldur. Þessi spurningakönnun fellur undir megindlegar aðferðir sem henta vel þegar 

á að sýna fram á tengsl milli breyta eða lýsa tilteknu fyrirbæri, frekar en að sýna fram á orsök 

og afleiðingu. Einnig er hægt að spá fyrir um, gefa vísbendingar og alhæfa um 

rannsóknarefnið.  

Við val á þátttakendum var notað hentugleikaúrtak með snjóboltaaðferð. Þýði 

rannsóknarinnar voru allir íslenskir ríkisborgarar sem höfðu látið af störfum vegna aldurs og 

var fjöldi þátttakenda 53 einstaklingar; 25 konur og 28 karlar á aldrinum 65-93 ára.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu meðal annars í ljós, að fyrir þátttakendurna voru 

hlutverk eins og fjölskyldumeðlimur, vinur, þátttakandi í heimilishaldi og umsjáraðili 

þýðingarmest. Þetta voru einnig þau hlutverk sem þátttakendur töldu sig sinna hvað mest, 

hvað varðar fortíð, nútíð og framtíð. Hvað varðar starfslokin þá sögðust 55% þátttakenda ekki 

hafa viljað starfa lengur en þeir gerðu og 52,8% sögðust hafa hlakkað til að hætta störfum.  

 

Lykilhugtök: Aldraðir, starfslok, hlutverk, Hlutverkalistinn. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to explore the experience of retirement by elderly 

people, how their roles in life changed and how important they feel about their roles in daily 

life. With this research we search for the answer to the questions: “How do roles and their 

value change with aging?” and “Are elderly people reconciled with the timing of their 

retirement?”. 

 The Role Checklist was submitted to participants, plus additional questions such as 

gender, age, residence, education, occupational involvement, preparation and anticipation 

towards retirement, and whether they would have wanted to continue working despite 

reaching the acquired age for retiring. Quantitative research methods were used where as they 

are well suited when showing a connection between variables or to describe certain 

phenomenon’s, rather than show cause and effect. It is also possible to predict, give evidence 

and generalize about the research material. 

 Random convenience - snowball sampling was used when selecting participants.  The 

population in this research is all retired Icelandic citizens. The number of participants was 53; 

25 women and 28 men aged between 65-93 years old. The research findings revealed that 

55% of the participants said that they would not have wanted to work longer and 52.8% said 

that they had looked forward to retiring. Among other findings was that the most significant 

roles among the participants were being a family member, friend, part of a household and a 

caretaker. These roles were also considered the most attended to regarding their past, present 

and future.  

 

Key terms: The elderly, retirement, role, The Role Checklist. 
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INNGANGUR 

 Í þessum kafla er skýrt frá bakgrunnsupplýsingum, tilgangi, gildi og takmörkunum 

rannsóknarinnar. Fjallað er um hugmyndafræðina sem liggur til grundvallar rannsókninni og 

rannsóknarspurningar eru settar fram. Að lokum eru helstu hugtök skilgreind og greint frá 

uppbyggingu skýrslunnar.  

 

Bakgrunnur 

Samkvæmt hugmyndafræði iðjuþjálfunar er mikilvægt fyrir heilsu og vellíðan fólks að 

móta og stunda þá iðju sem fullnægir þörfum þess og áhuga og er í samræmi við kröfur og 

væntingar samfélagsins. Með iðju er átt við öll þau verk og athafnir sem fólk tekur þátt í til að 

annast sjálft sig, njóta lífsins og koma samfélaginu að gagni. Iðjuþjálfar vinna með 

skjólstæðingum sínum við að efla færni þeirra, með það að markmiði að þeir öðlist meira 

sjálfstæði og lífsfyllingu (Iðjuþjálfafélag Íslands, 2001). Eitt af því sem veitir lífsfyllingu og 

viðurkenningu eru störf. Þau eru aðalundirstaða heilbrigðs sjálfsmats en til þeirra telst öll sú 

iðja einstaklingsins sem kemur öðru fólki að gagni og er samfélaginu til góðs. Störf fela í sér 

skuldbindingu og ábyrgð gagnvart öðrum en þeim sem leysir starfið af hendi og skapa meðal 

annars félagsleg tengsl (Iðjuþjálfafélag Íslands, 1996).  

Iðjuþjálfar hafa það að leiðarljósi að fólk sé í eðli sínu virkt og haldið athafnaþörf sem 

er fullnægt með margs konar iðju er veitir tilgang, ýtir undir alhliða þroska og eykur færni. 

Iðja mótast af samspili fólks við umhverfið og með iðju sinni hefur maðurinn áhrif á eigin 

færni og umhverfi. Röskun á iðju getur ýmist verið orsök eða afleiðing líkamlegra og 

andlegra kvilla. Langvarandi röskun á iðju hefur veruleg áhrif á lífshlaup fólks þar sem hún er 

skaðleg heilsunni og dregur úr möguleikum fólks til þroska (Iðjuþjálfafélags Íslands, 2001). 

Öll iðja er hluti af ákveðnum hlutverkum sem hver og einn sinnir daglega, svo sem hlutverk 

foreldris, maka, starfsmanns og nema. Hlutverk eru hins vegar hluti af vana sem er það 
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skipulag sem einstaklingur hefur og hið innra skipulag sem dregur úr álagi. Hlutverkin 

breytast oft á lífsleiðinni og þær breytingar eru oftast flóknar. Þær hafa í för með sér 

breytingar á lífstíl, persónuleika, samskiptum við aðra, verkefnum/athöfnum og mikilvægi 

þeirra (Kielhofner, 2002). Starfslok fólks vegna aldurs eru dæmi um hlutverkabreytingu. Þá er 

einstaklingurinn ekki lengur í hlutverki starfmannsins heldur þarf hann að tileinka sér hlutverk 

lífeyrisþega. 

Störf hafa mikið gildi fyrir flesta. Þau gefa tekjur, virkja mannleg samskipti, fullnægja 

andlegum þörfum, byggja upp sjálfsímynd einstaklingsins og mynda ramma fyrir hið daglega 

líf. Við starfslok upplifir einstaklingurinn eina mestu stöðu- og hlutverkabreytingu sem verður 

á seinni hluta fullorðinsára (Berglind Magnúsdóttir, 9.febrúar 2006, munnleg heimild). Þetta 

eru ein mikilvægustu tímamót í lífi eldra fólks og hafa þau verið talsvert í umræðunni 

undanfarið. Það eru tveir þættir sem skipta mestu máli þegar kemur að starfslokum. Annars 

vegar er það heilsan og hins vegar efnahagurinn. Á slíkum tímamótum óttast margir hið 

óþekkta og óvissuna um framtíðina. Einnig getur verið erfitt að fylgja ekki lengur hinni 

daglegu rútínu (Berglind Magnúsdóttir, 2006, munnleg heimild). Því er mikilvægt að búa fólk 

undir starfslok og reyna að koma í veg fyrir félagslega einangrun. Um leið þarf að efla 

atvinnuþátttöku aldraðra, auðvelda þeim að vinna hlutastörf á síðustu æviárunum og gefa 

þeim kost á að laga sig að starfslokum (Ingibjörg Pálmadóttir o.fl., 1999).  

 

Tilgangur, gildi og takmarkanir 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvaða reynslu aldraðir hafa af starfslokum 

sínum, hvernig hlutverk þeirra breytast á lífsleiðinni og hversu mikilvæg þeim finnst 

hlutverkin sem þeir sinna í daglegu lífi. Með rannsókninni er leitað svara við spurningunum 

„Hvernig breytast hlutverk fólks og gildi þeirra á lífsleiðinni” og „Eru aldraðir sáttir við 

tímasetningu starfsloka sinna?”. Með rannsókninni er vonast til þess að hægt verði að sjá 
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hvort þörf er á því að efla þjónustu við fólk á þessum tímamótum með markvissum 

undirbúningi og fræðslu. 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að úrtakið er lítið og þátttakendur geta 

mögulega verið með einhverja vitræna skerðingu eða elliglöp sem geta haft áhrif á 

niðurstöður. Einnig getur reynsluleysi rannsakenda haft áhrif á gæði rannsóknarinnar. Þýði 

rannsóknarinnar eru allir íslenskir ríkisborgarar sem náð hafa 65 ára aldri og lokið störfum á 

vinnumarkaði vegna aldurs.  

 

Hugmyndafræði 

Til að svara rannsóknarspurningunum nota rannsakendur Hlutverkalistann (The Role 

Checklist) og viðbótaspurningar sem þátttakendur eru beðnir um að svara. Hlutverkalistinn er 

ætlaður til að safna upplýsingum um þau meginhlutverk sem fólk sinnir og hefur sinnt í 

gegnum tíðina. Fyrstu mælingar á áreiðanleika endurtekinna prófana benda til þess að 

matstækið sé traust þegar það er notað með unglingum og fullorðnum. Hlutverkalistinn fellur 

undir hugmyndafræði Líkansins um iðju mannsins (The Model of Human Occupation eða 

MOHO) og er það fræðilíkan haft að leiðarljósi við rannsóknina (Kielhofner, 2002). Líkanið 

beinir sjónum að drifkrafti, lífstíl, venjum, búnaði og áhrifum umhverfis sem liggja að baki 

færni við iðju. Samkvæmt hugmyndafræði líkansins felur iðja í sér samspil vilja, vana og 

framkvæmdafærni og verður til vegna samskipta mannsins við umhverfi sitt. Allt þetta hefur 

svo áhrif á þroska hans, uppbyggingu og starfsemi (Kielhofner, 2002). Viljinn felur í sér trú á 

eigin áhrifamátt, gildi og áhuga. Hann vísar til virkni fólks við að móta stefnu og hafa áhrif á 

það sem því þykir mikilvægt og þess sem vekur ánægju og fullnægju. Vaninn felur í sér 

venjur og hlutverk. Hann er tilhneiging til að hafa allt í föstum skorðum, dregur úr álagi og 

hefur áhrif á það hvernig maður nýtir tíma sinn, framkvæmir og hegðar sér miðað við 

aðstæður (Kielhofner, 2002). Þar sem verið er að skoða gildi og þýðingu hlutverka aldraðra í 
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rannsókninni og áhrif hlutverkabreytinga á líf þeirra, telja rannsakendur hugmyndafræði þessa 

líkans vera viðeigandi sem fræðasýn rannsóknarinnar.  

 

Skilgreining meginhugtaka 

Í rannsóknum sem þessari er nauðsynlegt að hafa öll hugtök skýrt skilgreind svo að 

ekki fari á milli mála hvað átt er við þegar um þau er rætt. Meginhugtök rannsóknarinnar eru: 

Aldraðir: Einstaklingar sem eru 65 ára og eldri. Samkvæmt lögum telst sá sem náð 

hefur 67 ára aldri vera aldraður einstaklingur. Þar sem starfslok eiga sér oft stað fyrir 67 ára 

aldur og jafnvel alveg niður í 60 ára, þá ákváðu rannsakendur að miða við 65 ára aldur í 

úrtakinu.  

Hlutverk: Staða í samfélaginu með tilheyrandi viðhorfum og gjörðum. Staðan er 

skilgreind af samfélaginu og einstaklingnum sjálfum. Hlutverk hafa áhrif á sjálfsmynd og 

ákvarða hvernig samskipti einstaklingur á við aðra (Kielhofner, 2002). Hver einstaklingur 

getur sinnt fleiri en einu hlutverki.  

 Iðja: Allar þær athafnir og verk sem tilheyra daglegu lífi, hafa gildi og þýðingu fyrir 

einstaklinginn sjálfan og fyrir samfélagið í heild. Iðja er allt það sem fólk tekur sér fyrir 

hendur í þeim tilgangi að annast sig sjálft (eigin umsjá), njóta lífsins (leikir og tómstundaiðja) 

og leggja sitt af mörkum til samfélagsins (störf) (Kielhofner, 2002). 

Störf: Öll sú iðja einstaklings sem kemur öðrum að gagni og er samfélaginu til góðs, 

hvort sem hún er launuð eða ólaunuð. Störf fela í sér skuldbindingu og ábyrgð gagnvart 

einhverjum öðrum en þeim sem leysir þau af hendi (Iðjuþjálfafélag Íslands, 1996).  

Starfslok: Sá tími þegar fólk hættir störfum á hinum almenna vinnumarkaði sökum 

aldurs.  
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Uppbygging skýrslu 

Verkefnið skiptist í fimm kafla þar sem fyrsti kafli er inngangur. Annar kafli er 

samantekt fræðilegra heimilda þar sem er fjallað er nánar um hlutverk og iðju aldraðra, 

starfslok og Líkanið um iðju mannsins. Í þriðja kafla verður aðferðafræði rannsóknarinnar 

gerð skil, meðal annars rannsóknarsniði, þátttakendum og mælitækjum. Fjórði kafli fjallar um 

niðurstöður rannsóknarinnar og í fimmta kafla er umræða um niðurstöðurnar og rannsóknina 

almennt.  

 



6

KAFLI II 

HEIMILDASAMANTEKT 

Í þessum kafla er fjallað um aldraða á Íslandi og hlutverk þeirra. Einnig er fjallað um 

gildi atvinnuþátttöku, störf og starfslok. Í framhaldi af því er fjallað um Líkanið um iðju 

mannsins (MOHO) en það er sú hugmyndafræði sem stýrir þessari rannsókn.  

 

Aldraðir á Íslandi 

Í íslenskum lögum kemur fram að markmiðið sé að aldraðir geti búið við eðlilegt 

heimilislíf, eins lengi og unnt er. Einnig kemur skýrt fram að aldraðir eigi að njóta jafnréttis á 

við aðra þjóðfélagsþegna og að sjálfsákvörðunarréttur þeirra skuli virtur (Lög um málefni 

aldraðra, 1999). Í lögum nr.70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins er öllum 

starfsmönnum gert skylt að hætta störfum við 70 ára aldur. Sambærilegt ákvæði er að finna í 

kjarasamningum starfsmanna sveitarfélaga. Með ofannefndum lögum er hinn aldraði í raun 

þvingaður út af vinnumarkaði óháð líkamlegu og vitrænu ástandi hans eða vilja 

(Forsætisráðuneytið, 2002). Þar með er að einhverju marki verið að virða að vettugi 

sjálfsákvörðunarrétt hins aldraða. 

Í árslok 1986 voru 25.422 einstaklingar eða 10,4% þjóðarinnar 65 ára og eldri, þar af 

voru 867 eða 3,4% aldraðra yfir níræðu. Í lok ársins 2006 voru 36.633 einstaklingar 65 ára og 

eldri eða 11,9% þjóðarinnar. Þar af voru 1.340 einstaklingar eða 3,6% aldraðra yfir níræðu 

(Hagstofa Íslands, 2006). Meðal ævilengd kvenna er lengri en karla, þannig að konur eru fleiri 

en karlar á meðal aldraðra og ber því meira í milli eftir því sem aldurinn hækkar. Öldruðum 

fer ört fjölgandi hérlendis bæði tölulega og hlutfallslega. Þeim elstu fjölgar tiltölulega mest og 

búist er við að svo verði enn um sinn (sjá töflu 1) (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 

2003). 
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Tafla 1. Hlutfall aldraðra á Íslandi samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands (2006) 
 
Mannfjöldi
á Íslandi

1995 2000 2005 2010 2015 2020

1. janúar 
 

267.958 283.361 293.174 305.354 317.302 328.847

65 ára – 84 
ára 

27.204 29.361 30.171 32.433 37.406 44.164 

Hlutfall 
þjóðarinnar 

10,1% 10, 2% 10,3% 10,6% 11,8% 13,4%

85 ára + 3.192 3.430 3.692 4.491 5.341 6.129 
Hlutfall 
þjóðarinnar 

1,1% 1,2 % 1,3% 1,5% 1,7% 1,9%

65 ára og 
eldri 

30.396 32.791 33.863 36.924 42.747 50.293 

Hlutfall 
þjóðarinnar 

11,2% 11,4% 11,6% 12,1% 13,5% 15,3% 

Meðalaldur hefur hækkað þó nokkuð á síðustu árum á Íslandi og hefur því öldruðum 

fjölgað hlutfallslega hraðar en þjóðinni í heild (Félagsmálaráðuneytið, e.d.). Þessi þróun hefur 

þó verið mun hægari hér á landi en í flestum aðildarríkjum Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar OECD. Fyrirsjáanlegt er að verulega herði á fjölgun aldraðra hér á 

landi um og eftir árið 2010 ef miðað er við mannfjöldatölur síðustu ára (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

Þjóðfélagið hefur þróast í þá átt að verða aldursskipt og staða fólks í samfélaginu og 

hlutverk þeirra ráðast af þeirri aldursskiptingu. Kröfur um menntun almennings hafa aukist og 

þar með kemur ungt fólk síðar inn á vinnumarkaðinn en áður þekktist. Þessar breytingar hafa 

orðið til þess að stytta starfsævi hins vinnandi manns; hún hefst síðar og henni lýkur gjarnan 

fyrr. Þátttaka fólks í samfélaginu og verðmæti einstaklingsins hafa verið skoðuð í ljósi 

hlutverks viðkomandi á vinnumarkaði í enn ríkari mæli en áður. Þegar starfsævinni lýkur er 

einstaklingurinn oft við góða heilsu, býr yfir þekkingu, reynslu og starfsorku. Hann skortir þó 

oft á tíðum hlutverk og tækifæri til að nýta sem skyldi kunnáttu sína og færni í eigin þágu og 

samfélagsins. Ekki hefur verið brugðist við þessari þróun eins og best væri á kosið og fólki er 
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að vissu leyti ýtt til hliðar þegar það hættir þátttöku á vinnumarkaði fyrir aldurssakir 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

 

Kenningar um öldrun 

Settar hafa verið fram ýmsar kenningar um virkni og þátttöku aldraðra þegar kemur að 

starfslokum. Athafnakenningin (activity theory / substitution theory) var sett fram af Longino 

og Kart árið 1982. Í henni er gengið út frá því að aldraðir búi yfir tilhneigingu til að viðhalda 

virkni sinni með því að finna sér ný hlutverk í stað þeirra sem tapast. Samkvæmt 

hlédrægnikenningu (disengagement theory) Cumming og Henry dregur aldraður einstaklingur 

sig hins vegar í hlé frá félagslegum tengslum og ábyrgð þar sem einstaklingurinn er sáttur við 

breytinguna og telur hana vera vísi að ánægjuríkum efri árum. Þannig leitast einstaklingurinn 

ekki við að fylla tómarúm starfsins með því að tileinka sér önnur hlutverk eða iðju (vitnað til í 

Hess, 2004; Maguire, 1983; Stanley, 1995).  

Samkvæmt aðlögunarkenningu (accomodation process) Hodgson öðlast 

einstaklingurinn tækifæri til að beina orku sinni að nýrri iðju, hegðun og hlutverkum. Í 

kenningunni er því einnig haldið fram að nýja iðjan komi ekki í stað starfsins heldur sé um 

fullkomna breytingu á iðju að ræða. Ferli starfsloka hefst um leið og einstaklingurinn fer að 

huga að tímamótunum og því lýkur ekki fyrr en honum hefur tekist að beina orku sinni að 

nýrri iðju. Með samfelldnikenningu (continuity theory) er gengið út frá þeirri staðreynd að 

flestum gangi vel að aðlagast starfslokum. Kenningin var sett fram af Havighurst og félögum 

og samkvæmt henni er mikilvægt fyrir einstaklinginn að hafa lifað lífinu í tiltölulega föstum 

skorðum. Einnig er því haldið fram að þeir sem hafa átt erfitt með að aðlagast öðrum 

breytingum í lífinu muni eiga erfiðara með að aðlagast starfslokum en aðrir. Havighurst og 

félagar gengu út frá því að erfiðleikar við aðlögun að starfslokum miðist við hversu 

þýðingarmikið starfið var fyrir einstaklinginn (vitnað til í Hess, 2004). 
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Þátttaka aldraðra 

Með hækkandi aldri verða ýmsar breytingar á heilsu og færni fólks, jafnt líkamlegar 

sem félagslegar. Dæmi um líkamlegar breytingar eru beinþynning, vöðvarýrnun, stirðnun á 

liðamótum og breytingar á hjarta- og æðakerfinu. Félagslegar breytingar verða oft í kjölfar 

þeirra líkamlegu, þar sem einstaklingurinn finnur gjarnan fyrir vanmætti sínum og verður 

óöruggari með sjálfan sig. Í kjölfar þess dregur hann sig gjarnan í hlé frá samfélaginu. Við 

það myndast ákveðinn vítahringur þar sem iðjuleysi einstaklingsins veldur því að hrörnunin 

verður enn hraðari en ella. Út frá þessum breytingum er hægt að meta aldur einstaklingsins á 

félagslegan, sálrænan og líffræðilegan máta. Félagslegur aldur manns er mjög frábrugðinn 

líffræðilegum og sálrænum aldri hans, það er heilbrigði annars vegar og sjálfsmynd hins vegar 

(Jón Björnsson, 1993). Talið er að þessar breytingar komi seinna fram hjá þeim sem haldast 

lengur virkir en hjá þeim sem verða óvirkir (Bergdís Ösp Bjarkadóttir og Sigríður 

Guðmundsdóttir, 2002). 

Það er mikilvægt fyrir aldraða að vera virkir þátttakendur í samfélaginu eins lengi og 

heilsa og aðstæður leyfa. Þeim mun fyrr sem einstaklingurinn hverfur af vinnumarkaðinum, 

því meira fer samfélagið á mis við þá dýrmætu reynslu og þekkingu sem viðkomandi hefur 

öðlast. Talið er að aldraðir sem fá tækifæri til að miðla upplýsingum og þekkingu til náungans 

og samfélagsins, líði betur, haldi betri heilsu og lifi lengur en aðrir. Það er því nauðsynlegt að 

stuðla að því að þeir eigi kost á störfum, launuðum eða ólaunuðum (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). Þessu væri til dæmis hægt að koma í kring með 

sveigjanlegum reglum um starfslok þannig að viðkomandi geti smám saman minnkað við sig 

vinnu, eða unnið áfram eftir að starfslokaldri hefur verið náð, án þess að komi til 

tekjuskerðingar á lífeyrisgreiðslum hans. Með þessari tilhögun kemur meðalaldur við 

starfslok til með að hækka (Efnahags- og félagsmálaráð Sameinuðu þjóðanna, 2002). Farsæl 

öldrun felst ekki síst í því að geta fundið nýjan tilgang og skilgreint sig að nýju við tímamót 
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eins og starfslok. Félags- og tómstundastarfi fyrir aldraða og verndaðri vinnu er ætlað að 

hjálpa öldruðum til þess að bæta upp missi í félagstengslum og athöfnum (Jón Björnsson, 

1993).  

 

Hlutverk aldraðra 

Það er mikilvægt fyrir alla að hafa hlutverkum að gegna í lífinu og að hafa eitthvað 

fyrir stafni. Einstaklingurinn gegnir mismunandi hlutverkum í gegnum lífið og er ábyrgðin 

sem fylgir þeim mismikil.  

Með hækkandi aldri fylgja breytingar á hlutverkum og hefur athygli beinst að því 

hvaða áhrif þær hafi á sjálfsmynd, líðan og félagstengsl aldraðra. Í flestum tilfellum ganga 

breytingarnar í þá átt að hlutverkum fækkar og það dregur úr mikilvægi þeirra, án þess að 

önnur jafngild hlutverk taki við. Stundum gerist þetta snögglega, til dæmis við heilsubrest, 

oftar gerist þetta þó smám saman á löngum tíma. Það skiptir því miklu máli hvernig 

hlutverkunum lýkur, til dæmis hvort lok hlutverkanna eru sjálfvalin eða nauðug, hvort tími 

gefst til aðlögunar eða hvort þau eru óvænt. Einnig skiptir máli hvort eyða og tóm komi í stað 

fyrra hlutverks en sú hlutverkarýrnun getur skapað vítahring sem dregur úr sjálfstrausti, spillir 

félagstengslum og flýtir fyrir hrörnun (Jón Björnsson, 1993). 

Hlutverkin hafa áhrif á sjálfsmynd fólks, tilfinninguna að vera góður í einhverju, auk 

þess sem félagsleg og árangursrík þátttaka í samfélaginu veitir ánægju. Efri árin eru oft talin 

tímabil missis vegna þess að öldrun fylgja breytingar á líkamlegum, vitrænum og félagslegum 

þáttum sem og skynúrvinnslu. Þessar aldurstengdu breytingar geta orsakað hlutverkamissi 

hins aldraða sem getur leitt til þess að viðkomandi dregur úr félagslegum tengslum og 

lífsgleðin minnkar (McKenna, Broome og Liddle, 2007).  

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands stóð fyrir eigindlegri rannsókn á 

viðhorfum aldraðra. Rannsóknin náði til 21 eldri borgara sem vitað var að voru virkir 
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þátttakendur í samfélaginu. Þar kom fram að öllum þátttakendum fannst nauðsynlegt að hafa 

nóg fyrir stafni og að það sé slæmt að hafa ekki áhugamál til að snúa sér að eftir starfslok. 

Bent var á að þrátt fyrir að mikilvægt sé að vera virkur í samfélaginu, fari þeir sem ekki hafa 

átt áhugamál tæplega að stunda þau á fullu þegar störfum sleppir (Ingibjörg H. Harðardóttir, 

Auður Torfadóttir og Amalía Björnsdóttir, 2007). Þeir sem ekki geta fundið neitt í stað þeirra 

hlutverka sem þeir missa verða oft leiðir, einmana og daprir eða þunglyndir. Margir aldraðir 

treysta á fjölskylduna, samfélagið eða aðrar stofnanir til að sjá þeim fyrir hlutverkum 

(Kielhofner, 2002). Í megindlegri rannsókn McKenna og félaga (2007), þar sem 195 ástralskir 

einstaklingar eldri en 65 ára tóku þátt, voru tengsl á milli hlutverkamissis og ánægju með lífið 

könnuð. Þar kom í ljós að þeir sem höfðu misst fleiri hlutverk virtust upplifa minni ánægju en 

þeir sem höfðu misst færri hlutverk. Þessi niðurstaða styður kenningar iðjuþjálfunar og 

kenningar um öldrun þar sem aldraðir sem halda áfram að taka þátt í félagslegum hlutverkum 

hafa jákvæðari sýn á lífið heldur en aðrir.  

Hlutverk hins aldraða eru með öðrum áherslum en fullorðins einstaklings. Sem dæmi 

má nefna að foreldrahlutverkið er ekki eins áberandi og jafnvel varla til staðar í sömu mynd 

og áður, en hjá sumum einstaklingum tekur ömmu- eða afahlutverkið þó við af því (Jón 

Björnsson, 1993). Aldraðir veita sínum nánustu oft stuðning með ýmsum hætti. Algengt er að 

ömmur og afar líti eftir barnabörnunum þegar þau eru búin í skólanum eða þegar þau eru lasin 

og foreldrarnir þurfa að vinna. Börnin eiga oft og tíðum athvarf heima hjá þeim. Fyrir afa og 

ömmur er þetta mikilvægur partur af daglegu lífi og “telja það ljúfa skyldu sem veitir 

jafnframt mikla gleði” (Ingibjörg H. Harðardóttir o.fl., 2007, bls.19). 

Margir hafa misst hlutverk maka og jafnvel vinar þegar á efri árin kemur og því 

skapast enn meira tómarúm í lífi einstaklingsins við starfslok. Það er mjög misjafnt eftir 

einstaklingum hvernig gengur að fylla upp í þetta tómarúm og í einhverjum tilfellum verður 

einangrun afleiðingin. Einangrun er það þegar einstaklingur er af eigin hvötum eða aðstæðum 
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útilokaður frá félagslegum samskiptum og á lítið persónulegt samneyti við fólk. Einangrun er 

algeng meðal aldraðra og er ein af ástæðum þess að margir aldraðir finna ekkert sem bætir 

þeim upp missinn af samneyti við vinnufélaga (Jón Björnsson, 1993).  

 Í ástralskri rannsókn um hvernig ástralir (65 ára og eldri) nota tíma sinn, mátu 

þátttakendur flest hlutverk sín mjög mikilvæg, eða um 80% hlutverkanna. Það að vera 

fjölskyldumeðlimur og vinur voru tvö mikilvægustu hlutverkin í augum eldra fólks. Það 

kemur á óvart að innan við 10% þátttakenda mátu hlutverk umsjáraðila sem mikilvægt þrátt 

fyrir að um 35% sinntu því að einhverju leyti (vitnað til í McKenna, o.fl., 2007). Hlutverk 

aldraðra innan fjölskyldunnar og í samfélaginu eru afar mikilvæg en oft er framlag þeirra ekki 

metið að verðleikum og félagslegi auðurinn vannýttur. Þekking sem aldraðir hafa aflað sér 

með langri lífsreynslu er mikilvægt framlag til félagslegrar og efnahagslegrar þróunar. Þeir 

leggja ýmislegt af mörkum sem ekki verður mælt í krónum og aurum, meðal annars annast 

þeir aðra í fjölskyldunni, sinna framfærslu- og heimilisstörfum og taka þátt í 

sjálfboðastarfsemi í samfélaginu (Efnahags- og félagsmálaráð Sameinuðu þjóðanna, 2002). 

Algengt er að virkir eldri borgarar taki að sér sjálfboðaliðastörf auk þess sem þeir eru liðtækir 

í að styðja fjölskyldur sínar. Dæmi um sjálfboðastörf þeirra er stuðningur við íþróttastarf 

barna, þeir hjálpa vandamönnum við ýmis verkefni, eru heimsóknarvinir Rauða krossins og 

ýmislegt fleira (Ingibjörg H. Harðardóttir o.fl., 2007).  

Með aldrinum virðist það verða mikilvægt fyrir aldraða að geta sagt yngri kynslóðum 

frá lífshlaupi sínu. Á síðustu árum ævinnar kemur fram þörf til að nýta þann tíma sem eftir er 

sem best, líta yfir farinn veg og gera upp lífið (Ebersole og Hess, 1981; Hasselkus, 1998). 

Þetta styður rannsókn Ingibjargar H. Harðardóttur og félaga (2007) en þar kemur ítrekað fram 

í viðtölum við þátttakendur hversu mikilvægt það er að eiga samskipti við annað fólk eins og 

fjölskyldu og vini og er það þeim mikils virði. Til dæmis segir einn viðmælandinn í þeirri 

rannsókn:  
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Þegar maður sér yfir langan farveg þá fær maður fleiri punkta inn til þess að álykta frá, 

maður hefur meiri sjóð að spila úr og ég held að það sé gæfa og að það séu forréttindi 

að fá að deila þessum sjóði með þeim sem eru yngri en við.  

 Ingibjörg H. Harðardóttir o.fl., 2007 bls. 17.  

 

Þó er einstaklingsbundið hversu mikið fólk sækist eftir samskiptum við annað fólk, þar sem 

margir geta notið þess að vera einir með sjálfum sér (Ingibjörg H. Harðardóttir o.fl., 2007).  

 

Gildi atvinnuþátttöku 

Gildi einstaklingsins ráðast af sannfæringu og skyldurækni hans, því sem honum finnst 

rétt eða rangt, gott eða slæmt. Þau taka breytingum yfir ævina og menning þess samfélags 

sem við búum í hefur mikil áhrif á gildismótun. Hér á landi er ofuráhersla lögð á að hver og 

einn skili sínu til þjóðarbúsins og fólk er yfirleitt alið upp við mikilvægi þess að vera góður 

starfskraftur. Oftar en ekki er einstaklingurinn skilgreindur eftir starfi sínu og við fyrstu kynni 

er gjarnan spurt „Hvað gerir þú?” Er það talið endurspegla hversu mikilvægt það er fyrir 

sjálfsmyndina að hafa vinnu (Hjálmar G. Sigmarsson, 2006). Svo virðist sem eldra fólki á 

Íslandi finnist mjög mikilvægt að vinna enda er vinnusiðferði þjóðarinnar sterkt (Pétur 

Pétursson, 1983). Það kemur ekki á óvart hversu lík gildi aldraðra virðast vera viðhorfum 

samfélagsins þrátt fyrir að hópurinn sé margbreytilegur. Því hefur gjarnan verið haldið fram 

að aldraðir vilja teljast hluti af samfélaginu, njóta viðurkenningar sem einstaklingar og fá 

tækifæri til að tjá sig og upplifa að hafa áorkað einhverju mikilvægu (Hearsch, 1990). Einnig 

vilja þeir eiga þess kost að stunda vinnu eða afla sér tekna með öðrum hætti og umfram allt 

vilja þeir sjálfir fá að taka þátt í að ákveða hvenær og hve hratt þeir hætta þátttöku á 

vinnumarkaði. Það er þeim mikilvægt að halda áfram þátttöku í þjóðfélaginu, taka virkan þátt 
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í stefnumótun og framkvæmd í samfélaginu og geta deilt þekkingu sinni og hæfileikum með 

yngri kynslóðum (Ingibjörg Pálmadóttir o.fl.,1999). 

 

Störf og starfslok 

Starfslok eru það tímabil í lífi fólks sem óvissan og kvíðinn er oft hvað mestur. Fram 

að þessum tímamótum hefur vinnan haft áhrif á hvernig fólk skipuleggur daglegt líf sitt og 

hverja það umgengst dags daglega. Vinnan hefur einnig skapað ákveðið hlutverk og 

ætlunarverk fyrir einstaklinginn (Berglind Magnúsdóttir, e.d.). Hér á eftir verður fjallað um 

þau áhrif sem starfslok geta haft í för með sér, ýmsar kenningar sem settar hafa verið fram, 

viðhorf almennings til starfsloka og undirbúning og aðlögun að þeim tímamótum. 

 

Áhrif starfsloka 

Ef litið er á starfslok sem það eitt að hætta störfum er erfitt að átta sig á því hvers 

vegna þessi tímamót eru svona streituvaldandi. Ef horft er á þessi tímamót út frá víðara 

samhengi er auðvelt að átta sig á að um miklar breytingar er að ræða. Þessar breytingar eru 

fjárhagslegar, tímatengdar og heilsutengdar, auk þess sem ýmsar sálfélagslegar breytingar 

eiga sér stað (Sterns og Gray, 1999; Hooyman og Kiyak, 2005). Starfslokin geta falið í sér 

missi á áralöngum vinskap vinnufélaga og því stuðningsneti sem vinnustaðurinn hefur veitt. 

Einnig geta þau falið í sér að einstaklingurinn missi þá tilfinningu að tilheyra einhverjum 

hópi. Sjálfsímyndin minnkar og í kjölfarið fer sjálfsálitið dvínandi. Það geta einnig skapast 

ýmis vandamál til dæmis hjá hjónum, þar sem allt í einu verður mikil aukning á 

samverustundum hjónanna og þau þurfa að aðlaga sig að nýjum vana og rútínu í lífi sínu 

(Berglind Magnúsdóttir, e.d.).  

Starfslok geta haft slæmar afleiðingar hvað varðar heilsu og vellíðan. Árið 1999 gerði 

Gallup viðhorfskönnun meðal fólks á aldrinum 65-80 ára. Úrtakið var 1200 manns sem voru 
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valdir með tilviljunarúrtaki úr þjóðskrá. Í könnuninni kom fram að síðustu 12 mánuði fyrir 

könnunina höfðu ríflega ¾ hlutar svarenda verið fullfrískir eða frískir að mestu leyti. Þar kom 

einnig fram að eldri borgarar hafa aðra lífsskoðun en þeir sem yngri eru. Þeir eru trúræknari, 

leggja meiri áherslu á velferðarforsjá, hafa jákvæðara viðhorf til vinnu, meiri hollustu 

gagnvart vinnuveitendum og eru mun siðvandnari en yngri kynslóðirnar. Tæplega 21% 

þátttakenda sögðust stundum eða oft vera einmana eftir að hafa hætt störfum og tæplega 15% 

töldu þann tíma sem þeir eru einir á hverjum degi lengri en þeir myndu kjósa sér (Heilbrigðis- 

og tryggingamálaráðuneytið, 1999; Ingibjörg Pálmadóttir o.fl., 1999).  

Í kanadískri rannsókn sem McKinnon og félagar gerðu árið 1992 kom í ljós að 

einstaklingar 65 ára og eldri eyddu að meðaltali 8,7 tímum í svefn á sólarhring, 7,5 tímum í 

tómstundaiðju, 4,7 tímum í eigin umsjá og aðeins 3,1 tíma í störf (vitnað til í Frickle og 

Unsworth, 2001). Gildi launaðrar vinnu virðist minnka hjá flestum og athafnir eins og 

tómstundaiðja og eigin umsjá eða umsjá annarra skipa stærri sess en áður (Kielhofner, 2002). 

Fyrir marga eru starfslok því aukið frelsi frá skyldum sínum og tækifæri til að sinna þeirri iðju 

sem veitir þeim ánægju. Hjá öðrum myndast tómarúm og er það sérstaklega hjá þeim sem 

hafa treyst á hvatningu starfs síns og félagsskap tengdum starfinu (Ólafur Ólafsson, 2001).  

Í könnun sem gerð var af Gallup, í samvinnu við Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 

kom í ljós að af þeim sem hættu störfum fyrir 67 ára aldur höfðu 30% hætt vegna heilsufars, 

20% til að geta notið lífsins meðan aldur og heilsa leyfðu og 15% sögðust hafa hætt störfum 

vegna þess að fjárhagur þeirra leyfði (vitnað til í Ingibjörg Pálmadóttir o.fl.,1999). Af þeim 

sem héldu störfum áfram eftir 67 ára aldur sögðu 39% ástæðuna vera að þeir vildu bæta 

fjárhagslega stöðu sína og 30% sögðust hafa ánægju af starfi sínu. Tæplega 32% tilgreindu 

aðrar ástæður, til dæmis að þeir vissu ekki hvað annað þeir ættu að hafa fyrir stafni, vildu vera 

virkir áfram eða ynnu áfram að ósk vinnuveitenda. Könnunnin náði til fólks á aldrinum 55-75 
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ára og í henni var spurt um ýmis málefni sem lúta að starfslokum og ákvörðunum sem 

tengjast þeim (Forsætisráðuneytið, 2002). 

 

Viðhorf til starfsloka 

Vinnan er gjarnan talin fullnægja grunnþörfum mannsins þar sem hún krefst þekkingar 

og hæfni og veitir vinskap. Viðkomandi er nýtur þjóðfélagsþegn og hefur um leið eitthvað 

fyrir stafni. Það ætti því ekki að koma á óvart að vilji margra til að halda vinnu áfram eftir að 

starfslokaaldri hefur verið náð er sterkur. Viðhorf til starfsloka hafa lítillega verið rannsökuð 

hér á landi. Í könnun Gallup frá því í janúar 1999 kom fram að tæplega 29% hefðu viljað 

hætta að vinna fyrir 67 ára aldur. Um fjórðungur taldi hæfilegt að hætta vinnu þegar 67 ára 

aldri er náð og 47% vildu hætta að vinna um sjötugt eða síðar. Þátttakendur voru valdir með 

tilviljunarúrtaki úr þjóðskrá og náði könnunin til 1200 manns á aldrinum 16-75 ára (Ingibjörg 

Pálmadóttir o.fl., 1999).  

Í rannsókn sem Jonsson og Andersson (1999) gerðu á viðhorfi aldraðra til vinnu og 

starfsloka voru 225 spurningalistar sendir til íbúa í úthverfum Stokkhólms. Þeir voru allir 63 

ára gamlir þar sem talið var að sá aldurshópur hefði þegar byrjað að mynda sér skoðanir á 

starfslokum. Svörun í rannsókninni var 71% eða 160 manns en 18 spurningalistar höfðu ekki 

verið fylltir nægjanlega vel út. Þar með var endanlegur fjöldi þátttakenda 142 manns. 

Rannsóknin leiddi í ljós að 78% svarenda hafði mjög jákvæða eða frekar jákvæða sýn á 

starfslok sín. Átján prósent þátttakenda voru hvorki jákvæðir né neikvæðir gagnvart 

starfslokum og 4% voru frekar neikvæðir eða mjög neikvæðir. Ekki var marktækur munur á 

milli starfssviðs eða kynja. 

Þátttakendur voru spurðir hvaða vinnutengdi þáttur þeim þætti mikilvægastur. Í því 

samhengi tilgreindu 40% tekjur, 34% sögðu vinnuna uppfylla eigin þarfir, 17% sögðu að með 

vinnunni hefðu þeir eitthvað fyrir stafni og 9% töldu félagsskapinn vera mikilvægastan. Um 
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73% þátttakenda voru jákvæðir gagnvart því að vinna einhverja vinnu eftir starfslok hvort 

sem var um launaða eða ólaunaða vinnu að ræða. Hvað varðar aðlögun að hlutverki 

lífeyrisþega þá töldu 54% svarenda hana verða auðvelda, 14% töldu hana hvorki verða 

auðvelda né erfiða, 17% töldu hana verða erfiða og 12% höfðu ekki gert sér hugmynd um 

aðlögunina. Samkvæmt rannsókninni kjósa aldraðir frekar að undirbúa sig undir starfslok með 

því að minnka við sig vinnu og það helst í kringum 60 ára aldurinn. Þannig telja þeir sig 

upplifa minna áfall þegar kemur að starfslokunum (Jonsson og Andersson, 1999). Sænskar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að 13,7% karlmanna og 5,6% kvenna hverfi frá fullri vinnu af 

vinnumarkaðnum og finnskar rannsóknir hafa sýnt að 56% fólks á aldrinum 50-65 ára hefur 

vilja til að starfa áfram í sama starfi eftir starfslokaaldur (vitnað til í Jonsson og Andersson, 

1999).  

 

Undirbúningur og aðlögun að starfslokum 

Töluvert hefur verið rannsakað um sambandið á milli skuldbindingar við starfið og 

aðlögun að starfslokum og í raun kemur á óvart hversu fáar ályktanir er hægt að draga af 

niðurstöðunum. Flestar þessara rannsókna benda þó til þess að sambandið á milli viðhorfs til 

starfsins og viðhorfs til starfsloka hafi verið ofmetið. Einhverjar rannsóknir hafa þó sýnt fram 

á að ef starfið hefur verið aðalútgangspunktur daglegs skipulags hjá einstaklingum þá hafi 

viðhorf til starfsins áhrif á viðhorf til starfsloka (Sterns og Gray, 1999). Við þau tímamót sem 

starfslok eru er talið mjög mikilvægt að einstaklingurinn viðhaldi sjálfstrausti sínu og þeirri 

tilfinningu að hann sé einhvers virði. Þá hafa rannsóknir einnig sýnt fram á að þátttaka og 

virkni séu ein af forsendum farsældar á efri árum (vitnað til í Ingibjörg Harðardóttir o.fl., 

2007). Einn liður í því sambandi getur verið að hafa að einhverju að stefna við starfslokin og 

hafa einhverjar skuldbindingar (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós 

Sigurðardóttir, 1996; Sterns og Grey, 1999). Amalía Björnsdóttir, Auður Torfadóttir og 
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Ingibjörg H. Harðardóttir gerðu eigindlega rannsókn 2006 sem náði til 21 eldri borgara sem 

vitað var að voru virkir í samfélaginu. Í henni kom í ljós að viðmælendunum fannst 

nauðsynlegt að undirbúa starfslokin þannig að þeir hefðu að einhverju að hverfa og þannig 

væri hægt að koma í veg fyrir einangrun og þunglyndi. Dæmi voru um fólk sem hafði látið af 

störfum sem var enn í góðum tengslum við vinnustaðinn, sinntu jafnvel afleysingum og 

algengt var að fyrrum kennarar sinntu aukakennslu nemenda í heimahúsum (Ingibjörg 

Harðardóttir o.fl., 2007).  

Talið er að þeir sem undirbúa sig undir mikilvæg tímamót eigi auðveldara með að 

takast á við þau þegar að þeim kemur. Í einhverjum löndum er boðið upp á þar til gerð 

starfslokanámskeið en rannsóknir hafa sýnt að aðeins um 11% starfsmanna sæki þau 

námskeið (Sterns og Gray, 1999). Hérlendis hefur Mímir Símenntun sinnt þessu 

fræðsluhlutverki með starfslokanámskeiðinu Á tímamótum. Þar er farið yfir ýmis atriði er 

snerta þá sem standa frammi fyrir þeim tímamótum sem starfslok eru. Einnig er fjallað um 

upplifun fólks á starfslokum, ýmis félagsstarfssemi kynnt og farið yfir þá þjónustu sem 

einstaklingurinn á rétt á frá hinu opinbera. Farið er yfir mikilvæg atriði varðandi lífeyri og 

almannatryggingar og fjallað um þær heilsufarsbreytingar sem geta átt sér stað samfara 

hækkandi aldri (Mímir Símenntun, e.d.).  

 

Líkanið um iðju mannsins 

Líkanið um iðju mannsins var upphaflega þróað af Gary Kielhofner í kringum 1970 en 

hefur síðan þá verið í stöðugri þróun. Líkanið byggir á ákveðnum grunnhugtökum sem 

nauðsynlegt er að hafa góð tök á ef nota á líkanið. Þau eru vilji, vani og framkvæmdafærni, 

sem falla undir einstaklingsþætti, og umhverfi (Kielhofner, 2002).  

 Vilji (volition) vísar til virkni fólks við að móta stefnu og hafa áhrif og felur í sér 

áhugamál, gildi og trú á eigin áhrifamátt. Áhugamál einstaklings mótast af því sem veitir 
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honum ánægju og fullnægju. Viðkomandi iðja hefur ákveðið aðdráttarafl og einstaklingurinn 

hefur dálæti á henni. Gildi er það sem einstaklingnum þykir rétt eða rangt, gott eða slæmt og 

byggjast á innri sannfæringu og skyldurækni. Trú á eigin áhrifamátt er trú einstaklingsins á 

eigin hæfni til að vera virkur og upplifun hans af því að hafa stjórn á eigin hæfni. Hún mótar 

hvernig viðkomandi túlkar eigin reynslu og stýrir vali á iðju í framtíðinni. Trú á eigin 

áhrifamátt skiptist í tvær víddir, þ.e. skynjun á eigin færni og sjálfsáhrif á eigin viðleitni 

(Kielhofner, 2002). 

 

Mynd 1. Líkanið um iðju mannsins 

 

Vani (habituation) byggist á innra skipulagi upplýsinga og lýsir sér sem tilhneiging til 

að hafa allt í föstum skorðum. Hann hefur áhrif á hvernig viðkomandi nýtir tíma sinn, dregur 

úr álagi og í honum felast hlutverk og venjur. Hlutverk eru staða einstaklingsins í samfélaginu 

með tilheyrandi viðhorfum og gjörðum sem skilgreind eru af samfélaginu og einstaklingnum 

sjálfum. Þau hafa áhrif á sýn einstaklingsins á sjálfan sig og ákvarða hvernig samskipti hann á 

við aðra. Venjur eru mynstur daglegrar iðju sem endurspegla það sem við höfum gert áður. 

Þær eru ósjálfráðar, veita einstaklingnum stöðugleika og mynda ákveðið lífsmynstur. Einnig 

veita þær öryggi og stjórna því hvernig tímanum er varið. Venjur gegna mikilvægu hlutverki 



20

þegar viðkomandi stendur frammi fyrir einhverskonar vanhæfni þar sem slæmar venjur eru 

taldar ýta undir vanæfni en góðar venjur bæta hana upp (Kielhofner, 2002). 

Framkvæmdafærni (performance capacity) byggist á þeim líkamlegu þáttum sem 

leggja grunn að hæfni og framkvæmd iðju, svo sem stoðkerfi, taugakerfi, æðakerfi, 

öndunarkerfi og vitrænum þáttum. Umhverfið veitir tækifæri og beitir þrýstingi til að 

framkvæma. Það byggist á menningu, efnisheimi, samfélagi og vettvangi iðju. Á milli 

einstaklingsins og umhverfisins er ákveðin hringrás, þar sem hvort um sig hefur áhrif á hitt 

(Kielhofner, 2002).  
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KAFLI III 

AÐFERÐAFRÆÐI 

Í þessum kafla verður greint frá því hvernig helstu hlutar rannsóknarinnar voru 

framkvæmdir, rannsóknarsniði, rannsóknarspurningum sem lagt var upp með, auk þess sem 

fjallað verður um val á þátttakendum, hönnun spurningalista og framgang rannsóknarinnar.  

 

Rannsóknarsnið 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hver hlutverk aldraðra eru og hver reynsla 

þeirra er af starfslokum. Með henni er leitað svara við spurningunum „Hvernig breytast 

hlutverk fólks og gildi þeirra á lífsleiðinni” og „Eru aldraðir sáttir við tímasetningu starfsloka 

sinna?”  

Við gagnaöflun var notuð spurningakönnun en sú aðferð fellur undir megindlega 

rannsóknaraðferð. Sú aðferð hentar vel þegar sýna á fram á tengsl milli breyta eða lýsa á 

tilteknu fyrirbæri frekar en að sýna fram á orsök og afleiðingu. Aðferðin gerir 

rannsakandanum einnig kleift að spá fyrir um, gefa vísbendingar og alhæfa um 

rannsóknarefnið. Kostir megindlegra aðferða eru meðal annars að túlka má niðurstöðurnar á 

tölfræðilegan máta og þannig sýna fram á staðreyndir og samanburð. Einnig er hægt að sjá 

hvort samband er á milli þeirra breyta sem rannsakaðar eru. Auk þess er mögulegt að ná til 

margra einstaklinga á tiltölulega stuttum tíma og kostnaður helst í lágmarki. Gallarnir eru 

helst þeir að upplýsingarnar sem aflað er eru ekki tæmandi þar sem þátttakandi hefur 

fyrirfram gefna valkosti. Hætta er á að þátttakendur leggi misjafnan skilning í spurningarnar 

og þar með verða niðurstöður ómarktækar (Bailey, 1997). 
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Þátttakendur 

Ákveðið var að leggja spurningakönnunina fyrir 45-60 einstaklinga, 65 ára og eldri, 

sem höfðu látið af störfum vegna aldurs. Það fór svo að spurningalistinn var lagður fyrir 53 

einstaklinga, þar af 25 konur og 28 karla á aldrinum 65-93 ára. Meðalaldur þátttakenda var 

74,6 ár. 

Þátttakendur bjuggu ýmist í eigin húsnæði eða í þjónustuíbúðum. Rannsakendur 

ákváðu að miða við 65 ára aldur og skilgreina því aldraða einstaklinga í þessari rannsókn sem 

65 ára og eldri. Við val á þátttakendum var notað hentugleikaúrtak með snjóboltaaðferð þar 

sem rannsakendur höfðu samband við einstaklinga sem þeir vissu að uppfylltu skilyrði um 

þátttöku í rannsókninni. Snjóboltaaðferð lýsir sér þannig að haft er samband við einstakling 

sem vitað er að uppfyllir skilyrði til þátttöku og hann beðinn um að vísa á næsta hugsanlega 

þátttakanda og svo koll af kolli.  

Rannsakendur hafa siðferðilegum skyldum að gegna, þar má nefna að upplýsa 

þátttakendur um tilgang rannsóknarinnar, bera virðingu fyrir þátttakendum og sjálfræði þeirra, 

gæta þess að áhætta sé innan viðunandi marka og gæta sanngirni þegar gæðum og byrðum er 

dreift (Sigurður Kristinsson, 2003). Áður en hafist var handa við að safna gögnum var send 

tilkynning til Persónuverndar (Fylgiskjal A) þar sem rannsakendur hugðust safna 

persónulegum upplýsingum og vinna úr þeim. Samþykki Persónuverndar fékkst skömmu 

síðar (Fylgiskjal B) þannig að rannsakendur gátu hafist handa. 

 

Mælitæki 

Þau mælitæki sem notuð voru í rannsókninni voru Hlutverkalistinn og 

viðbótarspurningar sem rannsakendur sömdu sjálfir (Fylgiskjal C). Hlutverkalistinn (The Role 

Checklist) var gerður af Frances Oakley árið 1984 og er innan hugmyndafræði Líkansins um 

iðju mannsins. Þau hlutverk sem hann nær til vísa bæði til tómstundaiðju og annarrar 
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skapandi iðju. Tómstundaiðja fellur ekki undir störf, heldur fellur hún undir áhugamál, íþróttir 

eða félagslegar athafnir. Skapandi iðja er hins vegar þjónusta eða verk sem leiðir af sér afurð. 

Hlutverkalistinn hefur verið þýddur á mörg tungumál, til dæmis arabísku, hollensku, frönsku, 

þýsku, japönsku, portúgölsku, spænsku, svissnesku og íslensku (Kristjana Fenger, 2001; 

Oakley, 2000). Hann var hannaður til að safna upplýsingum um skilning skjólstæðingsins á 

þátttöku sinni í hlutverkum í lífi sínu og skjólstæðingurinn metur hversu mikið gildi 

hlutverkin hafa fyrir hann. Þrjár rannsóknir hafa verið gerðar til þess að prófa áreiðanleika 

hlutverkalistans og voru þær gerðar með eins til átta vikna millibili. Í fyrstu rannsókninni 

reyndist áreiðanleikinn fyrir flest hlutföllin vera í meðallagi eða með talsvert mikla samsvörun 

(0.41-0.60 eða 0.61-0.80). Í annarri rannsókninni reyndist áreiðanleikinn vera sæmilegur fyrir 

öll hlutverkin (0.21-0.40) og í þeirri þriðju var samsvörunin allt frá því að vera sæmileg (0.21-

0.40) til þess að vera því sem næst fullkomin (0.81-1.00). Áreiðanleiki matsmanna reyndist 

vera 82% og áreiðanleiki út frá hlutfallslegri samsvörun matsmanna mældist allt frá 73% upp 

í 93%. Hlutverkalistinn var notaður í rannsókn Kristjönu Fenger, Hlutverk Íslendinga, gildi 

þeirra og hversu oft þeir gegna þeim, þar sem úrtakið voru 400 Íslendingar á aldrinum 18-75 

ára (vitnað til í Kristjana Fenger, 2001). 

Hlutverkalistann er hægt að nota með unglingum og fullorðnum og tekur aðeins 

nokkrar mínútur að fylla hann út. Listinn tekur til 10 mismunandi hlutverka sem eru; 

nemandi, starfsmaður, sjálfboðaliði, umönnunaraðili, heimilishaldari, vinur, 

fjölskyldumeðlimur, þátttakandi í trúfélagi, félagsstarfi og tómstundaiðju. Listanum er skipt 

niður í tvo hluta. Í fyrri hlutanum merkir skjólstæðingurinn við hvort hlutverkin eiga við hann 

í fortíð, nútíð eða framtíð, þannig getur iðjuþjálfinn séð ákveðna mynd af einstaklingnum. Til 

dæmis hvort hann hefur misst mörg af sínum hlutverkum, hvort hann sinni hlutverkum sem 

eru honum mikilvæg, hvort viðkomandi hefur of mikið á sinni könnu og hvort hann hefur 

óraunhæfar væntingar til hlutverka sinna í framtíðinni. Í seinni hlutanum merkir 
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skjólstæðingurinn við sömu hlutverk, en þá hversu mikið gildi þau hafa fyrir hann; ekkert, 

svolítið eða mikið. Þannig kemur í ljós hvernig skjólstæðingurinn forgangsraðar  

hlutverkunum. Hlutverkalistinn getur gefið mjög góða innsýn í líf skjólstæðingsins og þannig 

verið mjög nytsamlegur (Kielhofner, 2002). 

Í kjölfar Hlutverkalistans komu opnar spurningar þar sem spurt var nánar út í ákveðin 

atriði sem komu fram á Hlutverkalistanum og hvort þátttakendur væru ánægðir með líf sitt í 

dag. Þar var meðal annars spurt um kyn, aldur, búsetu, menntun, atvinnuþátttöku og 

starfsánægju. Einnig var spurt um það hvort þátttakendur hafi undirbúið sig á einhvern hátt 

fyrir starfslokin, hvort þeir hefðu viljað vinna lengur eða hlakkað til að hætta að vinna og 

hvort þeim hafi gefist kostur á áframhaldandi vinnu þrátt fyrir að vera komnir á aldur.  

 

Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram á tímabilinu 15. desember 2006 til 19. mars 2007. Rannsakendur 

og þátttakendur mæltu sér mót og urðu heimili þátttakenda í öllum tilfellum fyrir valinu. Fyrst 

var tilgangur rannsóknarinnar kynntur fyrir þátttakendum og þeim afhent kynningarbréf 

(Fylgiskjal D), síðan var samþykkisbréf kynnt og undirritað (Fylgiskjal E). Að lokum var 

spurningalistinn lagður fyrir og tók fyrirlögnin um það bil 20-40 mínútur. Þá báðu 

rannsakendur um ábendingar um aðra einstaklinga sem uppfylltu skilyrði fyrir þátttöku.  

 

Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var notaður tölfræðihugbúnaðurinn Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). Svörin voru slegin inn og flokkuð að undanskildum opnu 

viðbótarspurningunum. Þær voru flokkaðar í töflur og svörin borin saman og sameinuð eftir 

því sem við átti og talin saman svo hægt væri að nýta þær á tölfræðilegan hátt. Farið var 

gaumgæfilega yfir allar upplýsingar til þess að útiloka að um einhverjar villur væru að ræða. 
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Ýmsar breytur voru bornar saman til að kanna fylgni á milli þeirra. Gerð voru marktektarpróf 

(χ²) á öllum þeim breytum sem bornar voru saman. Þar sem úrtakið var lítið og flestar 

niðurstöður ómarktækar var lýsandi tölfræði notuð til að greina frá niðurstöðum. 

Rannsakendur fóru yfir breyturnar og fylgni á milli þeirra og settu helstu niðurstöður upp á 

myndrænan hátt með Microsoft Excel. Tíðnitöflur voru settar upp í ritvinnsluforritinu 

Microsoft Word.  
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KAFLI IV 

NIÐURSTÖÐUR 

Hér verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og bakgrunnsupplýsingar. Leitað 

var svara við rannsóknarspurningunum „Hvernig breytast hlutverk fólks og gildi þeirra á 

lífsleiðinni” og „Eru aldraðir sáttir við tímasetningu starfsloka sinna?”  

 

Bakgrunnsupplýsingar 

 Þátttakendur í rannsókninni voru 53 einstaklingar á aldrinum 65 til 93 ára og var 

meðalaldurinn 74,6 ár. Leitast var við að hafa aldursdreifingu og kynjahlutfall sem jafnast. 

Meirihluti þátttakenda bjó í eigin húsnæði, var giftur og/eða með grunnskólamenntun (sjá 

töflu 2).  

 
Tafla 2. Bakgrunnur þátttakenda 
 

Breytur n % Breytur n %
Kyn  Starfshlutfall  

Konur 25 47,0 Fullt launað starf 41 77,4 
Karlar 28 53,0 Launað hlutastarf 12 22,6 
Samtals 53 100,0 Samtals 53 100,0 

Aldur  Atvinnuþátttaka  
65-69 ára 11 20,8 Sjálfstæður rekstur 9 17,0 
70-74 ára 18 34,0 Á frjálsum markaði  27 50,9 
75-79 ára 14 26,4 Hjá hinu opinbera 17 32,1 
80 ára og eldri 10 18,9    
Samtals 53 100,0 Samtals 53 100,0 

Hjúskaparstaða  Menntun  
Einhleyp(ur) 4 7,5 Minna en skyldunám 9 17,0 
Í sambúð 0 0,0 Grunnskóli  30 56,6 
Gift(ur) 37 69,8 Framhaldsskóli 5 9,4 
Fráskilin(n) 3 5,7 Iðnskóli  7 13,2 
Ekkja/ekkill 9 17,0 Háskóli 2 3,8 
Samtals 53 100,0 Samtals 53 100,0 
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Þegar hlutverk sem þátttakendur sinntu voru skoðuð með tilliti til fortíðar, nútíðar og 

framtíðar (Mynd 2) kom í ljós að það voru ákveðin hlutverk sem fólk hafði alltaf sinnt og 

reiknaði með því að sinna áfram. Þessi hlutverk voru þátttakandi í heimilishaldi, vinur, 

fjölskyldumeðlimur og þátttakandi í tómstundastarfi. Umsjáraðili var einnig tilgreint sem 

framtíðarhlutverk margra þátttakenda en ekki í eins ríkum mæli. Það vakti athygli 

rannsakenda að þessi hlutverk fela öll í sér félagslegt samneyti við fólk. Enginn munur var 

sjáanlegur þegar hlutverk kvenna og karla voru borin saman. 

 

Mynd 2. Hlutverk þátttakenda 

Þegar þýðing sömu hlutverka var skoðuð (Mynd 3) sást greinilega að hlutverkin sem 

nefnd voru hér á undan, það er þátttakandi í heimilishaldi, vinur, fjölskyldumeðlimur, 

þátttakandi í tómstundastarfi, voru þátttakendunum mikilvægust, enda eru það hlutverkin sem 

þeir voru mest að sinna.  

Í rannsókninni voru þátttakendur spurðir út í þau hlutverk sem höfðu mikla þýðingu 

fyrir þá en þeir höfðu hætt að sinna, hvaða þættir gerðu þau svona þýðingarmikil og hvers þeir 
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söknuðu mest í tengslum við hlutverkin. Í því samhengi var félagslegt samneyti mjög oft 

nefnt. Ef dæmi er tekið um hlutverkið starfsmaður þá voru 53 þátttakendur sem höfðu sinnt 

því hlutverki í fortíð, þar af voru þrír sem töldu sig einnig vera starfsmenn í nútíð, þrátt fyrir 

að vera ekki á vinnumarkaði. 

 

Mynd 3. Þýðing hlutverka 
 

Þegar spurt var að því hvað gerði hlutverkið starfsmaður þýðingarmikið þá nefndu 

43% svarenda félagsskap og 23% nefndu tekjur. Annað sem þátttakendum fannst 

þýðingarmikið var meðal annars að vera virkur í samfélaginu, hafa nóg að gera og láta gott af 

sér leiða. Það sem þátttakendur sögðust sakna mest við það að vera starfsmaður voru gjarnan 

sömu þættir og þeir sem gerðu hlutverkið þýðingarmikið. Þar bar félagsskapinn helst á góma 

en 53% sögðust sakna hans eftir að hafa hætt störfum, 20% þátttakenda sögðust sakna 

teknanna og aðrir sögðust til dæmis sakna þess að hafa eitthvað fyrir stafni.   
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Eins og sjá má á Mynd 4 þá eru áberandi fleiri karlmenn sem hefðu viljað halda vinnu 

áfram eftir að starfslokaaldri var náð og eru þar af leiðandi ekki sáttir við tímasetningu 

starfsloka sinna. Munurinn á milli kynjanna (χ²= 0,66) er þó ekki marktækur miðað við 95% 

marktektarmörk (p < 0,05). Þegar vilji til áframhaldandi vinnu var skoðaður með tilliti til kyns 

og starfshlutfalls kom í ljós að tæplega 92% (11 af 12) kvenna sem voru í hlutastarfi vildu 

ekki halda störfum áfram og voru því sáttar við tímasetningu starfsloka sinna. Af þeim 12 

konum sem gegndu hlutastarfi sögðu 10 þeirra (83%) hlutverk starfsmannsins hafa enga 

þýðingu en aðeins tvær þeirra eða 17% sögðu hlutverk starfsmanns hafa mikla þýðingu (sjá 

töflu 3). 

 

Mynd 4. Vilji til áframhaldandi vinnu eftir að starfslokaaldri hefur verið náð 

 

Sé horft á vilja þátttakenda til að vinna lengur með tilliti til starfshlutfalls fæst 

marktækur munur (χ²= 0,03) miðað við 95% marktektarmörk. Af þeim sem höfðu vilja til að 

vinna lengur (n=24 eða 45% þátttakenda) voru 96% í fullri launaðri vinnu og 4% í launuðu 

hlutastarfi. Af þeim sem voru sáttir við tímasetningu starfsloka sinna og höfðu þar af leiðandi 
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ekki vilja til að vinna lengur, voru 62% í fullu starfi en aðeins 38% í hlutastarfi. Þegar vilji til 

að vinna lengur var skoðaður út frá starfstíma kom í ljós að 63% af þeim sem höfðu unnið í  

1-10 ár (5 af 8 þátttakendum) vildu ekki vinna lengur. Sama má segja um 82% þeirra sem 

höfðu unnið í 11-20 ár og 44% af þeim sem höfðu unnið 21 ár eða meira eða 15 þátttakendur. 

 

Tafla 3. Vilji til áframhaldandi vinnu 
 

Breytur n %
Hefði viljað vinna lengur  

Kona   
Fullt starf 7 13,2 
Hlutastarf 1 1,9 

Karl   
Fullt starf 15 28,3 
Hlutastarf 1 1,9 

Samtals 24 45,3 
Hefði ekki viljað vinna lengur  

Kona   
Fullt starf 6 11,3 
Hlutastarf 11 20,8 

Karl   
Fullt starf 12 22,6 
Hlutastarf 0 0 

Samtals 29 54,7 

Í heildina voru 55% þátttakenda (n=29) sáttir við tímasetningu starfsloka sinna með 

tilliti til starfshlutfalls. Fylgni á milli starfstíma og vilja til að vinna lengur reyndist hinsvegar 

ekki marktæk miðað við 95% marktektarmörk (χ²= 0.82). Þegar vilji til að vinna lengur var 

borinn saman við þýðingu starfsmannahlutverksins kom í ljós að 50% (n=12) þeirra sem vildu 

vinna lengur sögðu það hafa mikla þýðingu, 8% (n=2) sögðu það hafa þýðingu og 42% 

(n=10) sögðu það hafa enga þýðingu. Einnig kom í ljós að þeir sem höfðu grunnskóla- eða 

minni menntun vildu frekar hætta að vinna þegar starfslokaaldri var náð heldur en þeir sem 

höfðu framhalds- eða háskólamenntun, eða 62%  (n=24) á móti 36% (n=5). Í aldurshópnum 

65-74 ára (n=28) voru 64% (n=18) þátttakenda sáttir við tímasetningu starfsloka sinna og 

44% (n=11) í aldurshópnum 75 ára og eldri (n=25).  
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Aðrar niðurstöður 

Þegar litið var á tilhlökkun til starfsloka þá voru 53% þátttakenda sem hlakkaði til 

þeirra en 47% sem hlakkaði ekki til. Það voru frekar konur, giftir einstaklingar og fólk í yngri 

aldurshópnum sem hlakkaði til. Um 41% (n=14) þeirra sem höfðu unnið í 21 ár eða lengur í 

sömu vinnu fyrir starfslok hlakkaði til að hætta að vinna. Munurinn á aldurshópunum (χ²=

0.053) er þó ekki marktækur miðað við 95% marktektarmörk (p < 0,05). Þegar tilhlökkun til 

starfsloka var skoðuð nánar virtist starfshlutfall og menntun fólks ekki skipta máli. Þá höfðu 

aðeins 17% þátttakenda eða alls níu undirbúið sig á einhvern hátt fyrir starfslok sín. 

Undirbúningurinn fólst helst í því að spara, fá sér gæludýr, undirbúa ferðalög og leita sér 

upplýsinga um starfslokin ásamt fleiru sem tengist þeim. 

 Flestir þátttakendur (94%) voru ánægðir með líf sitt í dag með tilliti til þeirra hlutverka 

sem þeir sinntu, óháð kyni. Þeir sem voru óánægðir með lífið í dag (6%) áttu það allir 

sameiginlegt að hafa verið 21 ár eða lengur í sama starfi, unnið fullt starf og höfðu litla 

menntun. Þær niðurstöður hafa þó ekki alhæfingargildi þar sem aðeins var um þrjá 

einstaklinga að ræða. 

 

Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningunum svarað. Þegar hlutverk þátttakenda og þýðing þeirra var skoðuð 

kom í ljós að þau hlutverk sem þátttakendur höfðu sinnt og reiknuðu með að sinna áfram, fólu 

yfirleitt í sér félagslegt samneyti. Það var einmitt það atriði sem þátttakendur töldu gera 

hlutverkið mikilvægt. Til dæmis nefndu 43% svarenda að félagsskapurinn væri það sem þeir 

söknuðu mest eftir að þeir létu af störfum en 23% þeirra nefndu tekjurnar í því samhengi.  

Konur voru sáttari við tímasetningu starfsloka sinna en karlmenn. Það voru sérstaklega 

þær konur sem höfðu verið í hlutastarfi fyrir starfslokin en þeim fannst starfsmannahlutverkið 
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ekki hafa neina þýðingu. Einnig voru þeir sem höfðu litla menntun og/eða höfðu unnið í 

minna en 21 ár, á sama stað, sáttari við tímasetningu starfsloka sinna en aðrir.  

Rúmlega helmingur þátttakenda (53%) hlakkaði til að láta af störfum. Það voru helst 

eldri karlmenn sem einkenndu þann hóp sem hlakkaði ekki til starfsloka sinna. Menntun og 

starfstími virtust ekki hafa áhrif á tilhlökkun þátttakenda til starfsloka og aðeins 17% höfðu 

undirbúið sig á einhvern hátt undir starfslokin. Alls voru 94% þátttakenda ánægðir með lífið í 

dag með tilliti til þeirra hlutverka sem þeir sinntu og var enginn munur á milli kynja. Þeir sem 

voru óánægðir áttu það allir sameiginlegt að hafa verið 21 ár eða lengur í sama starfi, höfðu 

unnið fullt starf og voru lítið menntaðir. 
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KAFLI V 

UMRÆÐUR 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar túlkaðar og bornar saman við aðrar 

rannsóknir á þessu sviði. Síðan verða takmarkanir rannsóknarinnar tilgreindar, fjallað um 

notkun Hlutverkalistans, hagnýt gildi fyrir iðjuþjálfun og/eða heilbrigðis- og félagsþjónustu.  

 

Hlutverk aldraðra og gildi þeirra 

 Fyrri rannsóknarspurningin var „Hvernig breytast hlutverk fólks og gildi þeirra á 

lífsleiðinni?”. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að það eru ákveðin hlutverk, sem fela 

í sér félagslegt samneyti, sem fólk sinnir í fortíð, nútíð og reiknar með að sinna áfram í 

framtíðinni. Þessi hlutverk eru vinur, fjölskyldumeðlimur, umsjáraðili, þátttakandi í 

heimilishaldi og tómstundastarfi. Þetta voru jafnframt þau hlutverk sem höfðu mesta þýðingu 

fyrir þátttakendur. Þetta samræmist rannsókn McKenna og félaga (2007) þar sem kom fram 

að þátttakendum fannst það að vera fjölskyldumeðlimur og vinur tvö mikilvægustu hlutverkin 

í lífi sínu. Reyndar kom á óvart að í þeirri rannsókn sögðust hlutfallslega mun færri 

þátttakendur sinna hlutverki umsjónaraðila að einhverju leyti og aðeins litlum hluta þeirra 

fannst það mikilvægt. Það er andstætt því sem þátttakendur þessarar rannsóknar gáfu til kynna 

þar sem meirihlutinn (n=37 eða 70%) sagðist sinna þessu hlutverki og 44 eða 83% 

þátttakenda fannst það hafa þýðingu eða mikla þýðingu. 

 Ýmsar líkamlegar, vitrænar, skyn- og félagslegar breytingar verða á fólki með 

hækkandi aldri sem geta leitt til hlutverkamissis. Ef ekkert kemur í stað fyrri hlutverka geta 

félagsleg tengsl, lífsgleði og sjálfstraust minnkað svo um munar og getur það flýtt fyrir 

hrörnun hins aldraða einstaklings (Jón Björnsson, 1993; McKenna, o.fl., 2007). Það er því 

mikilvægt að fólk geti haldið hlutverkum sínum eins lengi og mögulegt er eða að það fái 

önnur hlutverk í staðinn. Þegar þátttakendur rannsóknarinnar voru spurðir að því hvað það 
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væri sem gerði þessi hlutverk (vinur, fjölskyldumeðlimur, umsjáraðili, þátttakandi í 

heimilishaldi og tómstundastarfi) mikilvæg bar ýmislegt á góma en félagslegt samneyti 

tengdist svörunum sterklega. Til dæmis nefndu þátttakendur að það væri mikilvægt að njóta 

samverunnar með fjölskyldu og vinum, að vera þátttakandi í lífi barna sinna og barnabarna, að 

hafa eitthvað fyrir stafni, það gæfi af sér að sinna þessum hlutverkum auk þess sem það væri 

skemmtilegt. Þeir þátttakendur, sem fannst þessi hlutverk mikilvæg en höfðu einhverra hluta 

vegna hætt að sinna þeim, voru spurðir hvers þeir söknuðu helst í tengslum við þau og nefndu 

þeir fyrst og fremst félagsskapinn. Einnig nefndu þeir samskipti, skemmtun og það að hafa 

eitthvað fyrir stafni, sem er í samræmi við rannsókn Ingibjargar H. Harðardóttur og félaga frá 

árinu 2007.  

 

Tímasetning starfsloka 

Seinni rannsóknarspurningin var „Eru aldraðir sáttir við tímasetningu starfsloka 

sinna?”. Niðurstöður sýndu að 25 þátttakendur eða 47% (Mynd 4) höfðu vilja til 

áframhaldandi vinnu eftir að starfslokaaldri hafði verið náð og voru þar með ekki sáttir við 

tímasetningu starfsloka sinna. Við nánari athugun kom í ljós að meirihluti þeirra (n=17 eða 

68%) voru karlmenn. Ef til vill er skýringuna á því að finna í þeim tíðaranda sem þátttakendur 

ólust upp við, það er að segja að karlmaðurinn átti að vera útivinnandi en konan átti að sjá um 

heimilið. Þessar niðurstöður falla vel að umfjöllun Péturs Péturssonar (1983) þar sem hann 

talar um sterkt vinnusiðferði Íslendinga og vinnutengda ímynd íslenskra karlmanna. 

Það að 47% þátttakenda (n=25) hafði vilja til að vinna lengur og 52% (n=28) sögðu 

starfsmannahlutverkið hafa mikla eða einhverja þýðingu vakti rannsakendur til umhugsunar 

um lög og réttindi um skyldur starfsmanna sem eru gildandi hér á landi. Í þeim er 

starfsmönnum ríkisins gert skylt að hætta störfum við 70 ára aldur og það sama má segja um 

kjarasamninga starfsmanna sveitafélaganna (Forsætisráðuneytið, 2002). Í lögum um málefni 
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aldraðra frá 1999 kemur hins vegar skýrt fram að sjálfsákvörðunarréttur aldraðra skuli virtur 

og þeir eigi að njóta jafnréttis á við aðra þjóðfélagsþegna. Það má í raun segja að þessi lög 

stangist að einhverju leyti á og því þarf að endurskoða þau og samræma til að taka af allan 

vafa um það hvort hinn aldraði eða ríkið skuli ráða hvenær hinn aldraði hættir störfum. 

Marktækur munur (χ²= 0,03) miðað við 95% marktektarmörk fannst á því hvort 

þátttakendur vildu vinna lengur eða ekki eftir því hvort þeir unnu fullt starf eða hlutastarf. Um 

96% (n=23) þeirra sem vildu vinna lengur voru í fullu starfi en einungis 4% (n=1) þeirra sem 

voru í hlutastarfi vildu vinna lengur. Aðeins 8% (n=1) kvenna í hlutastarfi hafði vilja til þess 

að halda áfram starfi eftir að þær höfðu náð starfslokaaldri (Tafla 3). Þegar svör þeirra 

kvenna, sem voru í hlutastarfi og vildu ekki vinna lengur, voru skoðuð nánar kom í ljós að 

82% (n=9) þeirra sögðu hlutverk starfsmannsins ekki hafa neina þýðingu. Út frá þeim 

niðurstöðum mætti draga þá ályktun að þær hafi sinnt hlutverki starfsmannsins af nauðsyn en 

ekki eigin vilja, til dæmis til að auka tekjur heimilisins.  

Það vakti athygli rannsakenda að 42% (n=10) þeirra sem höfðu vilja til að vinna 

lengur sögðu hlutverk starfsmannsins ekki hafa neina þýðingu. Ef til vill má einnig útskýra 

það með tíðarandanum þar sem að enginn var maður með mönnum án þess að hafa vinnu. Það 

tíðkaðist líklega ekki að velta fyrir sér þýðingu starfsins, heldur átti bara að sinna því sama 

hvað á gengi. 

Niðurstöður bentu til þess að þeir sem höfðu grunnskólamenntun eða minni menntun 

hefðu síður vilja til að vinna áfram eftir að þeir höfðu náð starfslokaaldri heldur en þeir sem 

höfðu meiri menntun. Rannsakendum þykir líklegt að rekja megi þær niðurstöður til þess að 

fólk með grunnskólamenntun eða minni menntun sé í lægra launuðum störfum sem fela 

gjarnan í sér meiri líkamlega áreynslu og vinni jafnvel lengri vinnuviku en aðrir.  
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Aðrar niðurstöður 

Samkvæmt niðurstöðum var nánast helmingur þátttakenda sem hlakkaði ekki til að 

hætta störfum vegna aldurs. Það voru frekar karlmenn, einhleypir þátttakendur og 

einstaklingar úr eldri hópnum. Af því má draga þá ályktun að karlmenn hafi neikvæðari 

afstöðu til starfsloka. Auk þess má velta því fyrir sér hvort þeir hafi frekar kviðið fyrir 

starfslokunum. Ef til vill tengist þetta því að karlmenn á þessum aldri hafa tileinkað líf sitt 

vinnunni og það er þeim mikilvægt að afla tekna og sjá fyrir fjölskyldunni sinni. Í 

viðhorfskönnun Gallup kom í ljós að tæplega 21% þátttakenda sögðust stundum eða oft vera 

einmana eftir að hafa hætt störfum og tæplega 15% töldu þann tíma sem þeir eru einir á 

hverjum degi lengri en þeir myndu kjósa sér (Heilbrigðis- og tryggingarmálráðuneytið, 1999; 

Ingibjörg Pálmadóttir o.fl., 1999). Því mætti einnig álykta að karlmennirnir hræddust frekar 

það að einangrast félagslega og finna fyrir tómarúmi í lífi sínu.  

Í niðurstöðum komin einnig í ljós að aðeins höfðu 17% þátttakenda undirbúið sig á 

einhvern hátt fyrir starfslok sín. Samkvæmt rannsókn Jonsson og Andersson (1999) kjósa 

sænskir aldraðir frekar að undirbúa sig undir starfslok með því að minnka við sig vinnu og 

það helst í kringum 60 ára aldurinn. Þannig telja þeir sig upplifa minna áfall þegar kemur að 

starfslokunum. Því kemur á óvart hve takmarkaður undirbúningur Íslendinga er þegar kemur 

að starfslokum. 

 Flestir þátttakendur rannsóknarinnar (n=50 eða 94%) voru ánægðir með líf sitt í dag 

með tilliti til þeirra hlutverka sem þeir sinntu. Það eru vissulega ánægjulegar niðurstöður en 

þess má geta að þær takmarkanir sem nefndar eru hér að neðan gætu haft áhrif þar á.  
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Takmarkanir rannsóknarinnar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að úrtakið er lítið, aðeins 53 þátttakendur og 

þetta er frumraun rannsakenda og hafa þeir því litla sem enga reynslu af rannsóknum. Eftir 

gagnaöflun komu í ljós nokkrir gallar á spurningalistanum sem lagður var fyrir þátttakendur 

og má ef til vill rekja þá til reynsluleysis rannsakenda. Meðal annars hefði spurningalistinn 

mátt vera ítarlegri, til dæmis hefði mátt spyrja um kvíða fyrir starfslokum, ástæðuna fyrir því 

að fólk hætti ákveðnum hlutverkum og af hverju ánægja/óánægja með lífið stafaði. Einnig 

hefði þurft að hefja fyrirlögnina á því að skilgreina hugtök, eins og starfslokaaldur og 

undirbúning fyrir starfslok, til þess að fyrirbyggja misskilning. Þá má geta þess að 

rannsakendur voru þrír og lögðu þeir listana fyrir þátttakendur hver fyrir sig. Gagnaöflun fór í 

flestum tilfellum fram í heimabæjum rannsakenda og könnuðust þeir því við flesta 

þátttakendur. Það gæti haft áhrif á svörun þátttakenda, sérstaklega þar sem viðkvæm málefni 

bar á góma, til dæmis þegar spurt var hvort þeir væru ánægðir með lífið í dag. Þar sem 

hentugleikaúrtak með snjóboltaaðferð var notað er líklegt að rannsakendur hafi frekar komist í 

samband við fólk sem er vel á sig komið andlega og eru virkir þátttakendur í samfélaginu. 

Ekki er hægt að útiloka áhrif elliglapa eða vitrænnar skerðingar á svör þátttakenda þó það hafi 

ekki komið fram í almennri viðræðu.  

 

Takmarkanir tengdar notkun Hlutverkalistans 

Hlutverkalistinn hentar vel til að fá fram yfirlit yfir þau hlutverk sem fólk sinnir og 

hversu virkt það er í daglegu lífi. Hann má nota með unglingum og fullorðnum óháð 

skerðingu. Hlutverkin sem talin eru upp á listanum ná yfir flesta þá iðju sem fólk stundar og í 

örfáum tilfellum tilgreindu þátttakendur önnur hlutverk.  

Nokkur atriði á Hlutverkalistanum mættu betur fara. Þar má helst nefna að 

einstaklingurinn telst ekki virkur þátttakandi í hlutverki nema hann sinni því að minnsta kosti 



38

einu sinni í viku. Sem dæmi má nefna togarasjómann sem er fjarverandi frá heimili sínu í 10 

daga í senn. Samkvæmt Hlutverkalistanum telst hann því ekki vera fjölskyldumeðlimur né 

þátttakandi í heimilishaldi. Til að auðvelda notkun mættu leiðbeiningar sem fylgja listanum, 

gera nánari grein fyrir því hvað hlutverkin fela í sér.  

 

Hagnýt gildi rannsóknarinnar 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingu um hvaða reynslu aldraðir hafa af 

starfslokum sínum og hvernig hlutverk og gildi þeirra breytast með aldrinum. Þessar 

upplýsingar er hægt að nota til þess að bæta þjónustu við aldraða í tengslum við þessi tímamót 

þar sem margir lifa í óvissu um framhaldið. Þá væri hægt að fræða aldraða um réttindi þeirra, 

lífeyrismál og hvaða möguleikar eru í boði til dæmis í félags- og tómstundastarfi. Hægt væri 

að efla þjónustuna með þátttöku heilbrigðis- og félagsþjónustu vítt og breitt um landið. 

Iðjuþjálfar gætu komið inn í þessa þjónustu þar sem hún snertir iðju fólks og hlutverk, en 

iðjuþjálfar eru sérfræðingar á því sviði. Þeir gætu líka staðið fyrir undirbúningsnámskeiði 

fyrir starfslok og fengið annað fagfólk í lið með sér. Þar sem niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að félagslegt samneyti er fólki mikilvægt væri gott að leggja áherslu á það í 

námskeiðahaldi, það er að segja hvernig megi efla og mynda tengsl við ættingja og jafningja.   

 

Hugmyndir að framtíðarrannsóknum 

Rannsakendur telja að þörf sé á að rannsaka starfslok aldraðra betur og kanna reynslu 

þeirra af þessum tímamótum og þá með stærra úrtaki og öðru rannsóknarsniði, svo 

niðurstöður verði marktækari. Þetta mætti til dæmis gera á landsvísu og bera saman 

landshluta, þar sem auðveldari aðgangur er að undirbúningsnámskeiðum fyrir starfslok á 

höfuðborgarsvæðinu heldur en á landsbyggðinni. Einnig mætti athuga hvort grundvöllur sé 

fyrir því að efla undirbúningsþjónustuna og þá sérstaklega í minni byggðarlögum landsins. Þá 
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mætti rannsaka hlutverk aldraðra eftir búsetuformi (eigin húsnæði eða dvalarheimili) eða 

landshlutum þar sem framboð á afþreyingu og menning gætu verið ólík. Þar sem margir eru 

farnir að láta af störfum um sextugt, þá væri forvitnilegt að skoða hver reynsla þeirra er af 

starfslokum og hvernig hlutverk þeirra hafa breyst í gegnum tíðina.  

 

Lokaorð 

Hér að ofan hefur verið farið yfir helstu niðurstöður og þær túlkaðar með tilliti til 

heimildasamantektar úr öðrum kafla. Svör við fyrri rannsóknarspurningunni leiddu í ljós 

svipaðar niðurstöður og rannsókn McKenna, o.fl., (2007), það er að segja að þau hlutverk sem 

þátttakendum finnast þýðingarmest eru fjölskyldumeðlimur, þátttakandi í heimilishaldi, vinur 

og þátttakandi í tómstundastarfi. Einnig töldu þátttakendur hlutverk umsjáraðila mikilvægt 

sem er gagnstætt niðurstöðum úr rannsókn McKenna og félaga en þátttakendur í rannsókn 

þeirra töldu hlutverk umsjáraðila ekki þýðingarmikið.  

 Í kringum 47% þátttakenda (n=25) höfðu vilja til að vinna áfram eftir að 

starfslokaaldri var náð og má því segja að þeir hafi ekki verið sáttir við tímasetningu 

starfsloka sinna. Meirihluti þeirra sem vildu vinna áfram voru karlmenn og ef til vill liggur 

skýringin í þeim tíðaranda sem þátttakendur ólust upp við. Af þeim konum sem voru í 

hlutastarfi (n=11) töldu fæstar þeirra starfsmannahlutverkið hafa einhverja þýðingu (n=9 eða 

82%) og aðeins 8% þeirra (n=1) hafði vilja til þess að halda áfram starfi eftir að þær höfðu 

náð starfslokaaldri. Áætla má að fjárhagur hafi haft áhrif á þátttöku þeirra í hlutverkinu á 

sínum tíma. Það vakti einnig athygli að 42% (n=10) þeirra sem vildu vinna áfram töldu 

starfsmannahlutverkið ekki þýðingarmikið. 

Samkvæmt niðurstöðum voru nánast helmingur þátttakenda sem hlakkaði ekki til að 

hætta störfum vegna aldurs. Það voru frekar karlmenn, einhleypir þátttakendur og 

einstaklingar úr eldri hópnum. Af því má draga þá ályktun að karlmenn hafi neikvæðari 
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afstöðu til starfsloka. Í niðurstöðum komin einnig í ljós að aðeins 17% þátttakenda (n=9)  

höfðu undirbúið sig á einhvern hátt fyrir starfslok sín. Flestir þátttakendur rannsóknarinnar 

voru ánægðir með líf sitt í dag með tilliti til þeirra hlutverka sem þeir sinntu.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru lítið úrtak, reynsluleysi þátttakenda og að 

rannsakendur könnuðust við flesta þátttakendur. Þá er ekki hægt að útiloka elliglöp eða 

vitræna skerðingu þátttakenda að öllu leyti. Takmarkanir Hlutverkalistans gætu einnig haft 

áhrif á niðurstöðurnar og má þá helst nefna að viðkomandi varð að sinna hlutverkinu að 

minnsta kosti einu sinni í viku til að teljast virkur í því. Hins vegar geta niðurstöður 

rannsóknarinnar gefið vísbendingu um hvaða reynslu aldraðir hafa af starfslokum sínum. 

Þannig gætu þær nýst iðjuþjálfum og öðrum starfsmönnum heilbrigðis- og félagsþjónustu til 

þess að skipuleggja aukna þjónustu við þennan aldurshóp, til dæmis með 

starfslokanámskeiðum og kynningu og fræðslu um ýmis mál varðandi aldraða.  
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 Tilkynning til persónuverndar 
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Staðfesting á móttöku Tilkynningar til persónuverndar, dags. 09.11.06 
 
Ingibjörg S Ásgeirsdóttir Dagss. 09.11.2006 
Valhúsabraut 27 
Hér með hefur Persónuvernd móttekið tilkynningu yðar.  
Tilkynningin er nr.  S3158/2006   
 

Tilkynning um vinnslu 
persónuupplýsinga 

Númer 
S3158 

Er um að ræða nýja tilkynningu eða 
breytingu á eldri tilkynningu?

Ný tilkynning 

Tilkynning um breytingu 

Eldra tilkynninganúmer sé um breytta 
tilkynningu að ræða:

Nafn Ingibjörg S Ásgeirsdóttir 
Nafn forsvarsmanns (s.s. forstjóra) ef 
ábyrgðaraðili er fyrirtæki/stofnun:

Nafn þess sem fyllir tilkynninguna út: Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, lektor við heilbrigðisdeild 
HA 

Heimilisfang: Valhúsabraut 27 
Póstnúmer: 170 

 

Staður: Seltjarnarnes 
 

Símanúmer tengiliðs:
868 2591 

Titill verkefnis(ss. nafn á skrá eða heiti 
rannsóknar) Könnun á áhrifum starfsloka á hlutverk fólks sem 

hefur hætt störfum vegna aldurs. 

Tilgangur vinnslunnar?
Að kanna upplifun fólks af þessum 
tímamótum og þau áhrif sem starfslok 
hafa á hlutverk sem fólk sinnir í daglegu 
lífi. 

Hvaða upplýsingar verður unnið 
með? Spurningalistar verða ópersónugreinanlegir. spurt 

um aldur, kyn, búsetu eftir landshlutum, fyrri 
menntun og störf, til að varpa skýrara ljósi á 
hugsanleg áhrif og breytingar á hlutverkum 
aldraðra og mat þeirra á gildi hlutverka í þátíð, 
nútíð og framtíð. 
Hentugleikaúrtak með snjóboltaáhrifum  

Hvert verða upplýsingarnar 
sóttar? Leitað verður til um 60 þátttakenda á 

aldrinum, 65+ á landsbyggðinni. 

Heimild(ir) til vinnslu 
persónuupplýsinga, sbr. 8. gr. 
 laga um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga 

samþykki hins skráða sbr. 1. tl. 

Verður unnið með viðkvæmar 
persónuupplýsingar, sbr 8. tl. 2. gr. 

 laganna?

Nei 

Viðbótarskilyrði um vinnslu viðkvæmra 
persónuupplýsinga, sbr. 9. gr.  laganna?

Frekari skýringar á þeim 
heimildum sem merkt er við hér 
að ofan (t.d. lagaákvæði eða ef 

byggt er á samþykki hins 
skráða skal hér greint frá efni 

samþykkisyfirlýsingar)

á ekki við  



47

Ef aflað er persónuupplýsinga frá öðrum 
en hinum skráða, hvernig er þá uppfyllt 

viðvörunarskylda gagnvart hinum 
skráða, sbr. 21. gr.  laganna</B>< DIV>

á ekki við  

Ef aflað er persónuupplýsinga frá hinum 
skráða sjálfum, hvernig er þá uppfyllt 
fræðsluskylda, sbr. 20. gr.  laganna

á ekki við  

Verður persónuupplýsingum 
safnað með notkun 

eftirlitsmyndavéla eða annars 
konar vöktunarbúnaðar? Nei  

Verða upplýsingarnar afhentar 
öðrum. Hverjum? á ekki við  

Verða upplýsingarnar fluttar úr 
landi? Nei  

Verða upplýsingarnar birtar á 
Netinu / Vefnum?

Nei  

Hvaða öryggisráðstafanir verða
viðhafðar ? Annað 

Ef annað. þá hvað?
Upplýsingarnar verða ekki 
persónugreinanlegar. 

Nafn og/eða stöðuheiti þess sem ber 
ábyrgð á framangreindum 

öryggisráðstöfunum
Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, lektor við heilbrigðisdeild 
HA

Verður 
upplýsingunum/auðkennunum

eytt og þá hvenær?

Spurningalistum verður eytt í maílok 
2007 en tölvugögn, sem unnin verða í 
tölvuforritunum SPSS og Exel, verða 
varðveitt í mesta lagi 5 ár. 

Verður öðrum aðila 
(vinnsluaðila) með skriflegum 

samningi falin vinnsla 
upplýsinganna?

Nei  

Kennitala vinnsluaðila:
(eingöngu tölustafir)

Nafn vinnsluaðila:

Heimilisfang vinnsluaðila:

Póstnúmer:

Staður:

Hverjar eru skyldur vinnsluaðila 
samkvæmt þessum samningi?

á ekki við  

Aðrar athugasemdir tilkynnanda



48

FYLGISKJAL B 

 Samþykki persónuverndar 
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 Spurningalistinn 
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Hver eru áhrif starfsloka á hlutverk fólks sem hættir 
störfum vegna aldurs? 

 

Spurningalisti 
1. Kyn: 

� Kona 
� Karl 

2. Hvaða ár ertu fædd(ur)? 
 

______________ 
 

3. Hvernig er búsetu þinni háttað? Býrðu í... 
 

� Þéttbýli 
� Dreifbýli 

Staður: ___________________________________ 
 

4. Hvernig býrð þú? 
 

� Bý í íbúð/húsi (utan stofnana/í einkaeign) 
� Bý í þjónustuíbúð/íbúð hönnuð fyrir aldraða 

� Bý á vistheimili 
� Annars staðar  => hvar________________________________ 

 

5. Hvaða námi hefur þú lokið? 
 

� Minna en skyldunámi  
� Grunnskóla – skyldunámi 
� Framhaldsskóla – stúdentspróf 
� Iðnskóla eða öðrum skóla til réttindanáms (Hvaða réttindanám?) 
� Háskóla (Hvaða nám?) 
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6. Hvert var starf þitt fyrir starfslok? 
 

________________________________ 
 

7. Hversu lengi hafðir þú verið í því starfi? 
 

________________________________ 
 

8. Hafðir þú ánægju af starfinu? 
 

� Nei 
� Já  

9. Hvernig var atvinnuþátttöku þinni háttað í þessu síðasta starfi? 
 

� Sjálfstætt starfandi 
� Hjá atvinnurekenda á frjálsum markaði 
� Hjá hinu opinbera 

10.Hvað varstu í miklu starfshlutfalli í þessu síðasta starfi þínu? 
 

� Í fullri launaðri vinnu 
� Í launaðri hlutavinnu 

11. Hvenær hættir þú störfum? 
 

_____________________________ 
 

12. Bjóstu þig á einhvern hátt undir þessi tímamót? 

� Nei 
� Já  → Hvernig? _______________________________ 

13. Hefðir þú viljað vinna lengur? 
 

� Nei 
� Já   Hlutastarf eða fullt starf? _______________________ 

 

14. Hlakkaðir þú til þess að hætta að vinna? 
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� Nei 
� Já 

15. Gafst þér kostur á áframhaldandi vinnu þrátt fyrir að vera komin(n) á starfslokaaldur? 
 

� Nei 
� Já  → Hlutastarf eða fullt starf? ____________________ 

Nú langar mig til að kynnast því hvort og þá hvernig hlutverk þín hafi breyst eftir starfslokin með því að 
leggja fyrir þig Hlutverkalistann (Role Checklist). Það tekur aðeins nokkrar mínútur að fylla hann út. 
Listinn inniheldur 10 mismunandi hlutverk og er skipt niður í tvo hluta. Í fyrri hlutanum merkir þú við 
hvort hlutverkin eiga við þig í fortíð, nútíð eða framtíð. Í seinni hlutanum merkir þú við sömu hlutverk 
hversu mikla þýðingu þau hafa fyrir þig. 
 

HLUTVERKALISTINN 
 

ALDUR:________        DAGS.:___________ 

KYN: � KARL � KONA      ERTU Á EFTIRLAUNUM? � JÁ � NEI 

HJÚSKAPARSTAÐA:
� EINHLEYP(UR)   � Í SAMBÚÐ   � GIFT(UR)   � FRÁSKILIN(N)   � EKKJA/EKKILL 
 
Tilgangurinn með því að fylla út þennan spurningalista er að átta sig á þeim megin 
hlutverkum sem þú gegnir í lífinu. Listinn, sem er í tveimur hlutum, gerir grein fyrir 10 
hlutverkum og skilgreinir þau hvert fyrir sig. 
 
(Flettu yfir á næstu síðu) 
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FYRRI HLUTI 
Lestu vel lýsinguna á hverju hlutverki. Merktu síðan í viðeigandi reit eftir því hvort þú hefur 
gegnt þessu hlutverki, gegnir því nú eða reiknar með að gegna því í framtíðinni. Þú getur 
þurft að merkja í fleiri en einn reit fyrir hvert hlutverk t.d. ef þú varst þátttakandi í félagsstarfi 
áður fyrr, ert það ekki núna, en reiknar með að verða það aftur, þá merkir þú bæði í fremsta 
og aftasta dálkinn. 
 

HLUTVERK FORTÍÐ NÚTÍÐ FRAMTÍÐ

NEMANDI 
Sá sem stundar nám, getur verið fullt nám eða hlutanám. 

 

STARFSMAÐUR 
Sá sem stundar launaða vinnu, getur verið fullt starf eða 
hlutastarf. 

 

SJÁLFBOÐALIÐI 
Sá sem gefur þjónustu sína a.m.k. einu sinni í viku (t.d. 
heilbrigðisstofnun, skóla, samfélagi eða stjórnmálaflokki). 

 

UMSJÁRAÐILI 
Sá sem er ábyrgur fyrir umönnun einhvers a.m.k. einu sinni í 
viku (t.d. barns, maka, ættingja eða vinar). 

 

ÞÁTTTAKANDI Í HEIMILISHALDI 
Sá sem er ábyrgur fyrir og heldur utan um ákveðna þætti í 
rekstri heimilis a.m.k. einu sinni í viku (t.d. þrif, garðvinnu, 
viðhald, eldamennsku eða innkaup). 

 

VINUR 
Sá sem ver tíma sínum eða gerir eitthvað sameiginlegt með vini 
a.m.k. einu sinni í viku.
FJÖLSKYLDUMEÐLIMUR 
Sá sem ver tíma sínum eða gerir eitthvað með einhverjum úr 
fjölskyldunni a.m.k. einu sinni í viku (t.d. barni, maka eða 
foreldri). 

 

ÞÁTTTAKANDI Í TRÚARSTARFI 
Sá sem tekur þátt í hópastarfi eða athöfn undir merkjum 
trúfélags a.m.k. einu sinni í viku (bænagjörð undanþegin).
ÞÁTTTAKANDI Í TÓMSTUNDASTARFI 
Sá sem stundar áhugamál sitt a.m.k. einu sinni í viku (t.d. 
handíðar, myndlist, tónlist, íþróttir, leiklist eða klúbbastarf). 

 

ÞÁTTTAKANDI Í FÉLAGSSTARFI 
Sá sem er virkur meðlimur í starfi félags eða samtaka a.m.k. 
einu sinni í viku (t.d. Félagi forræðislausra foreldra, kvenfélags, 
Zonta eða Lions).
ANNAÐ HLUTVERK => HVAÐ? ________________________ 
Eitthvert hlutverk, sem ekki er á þessum lista og þú hefur gegnt, 
gegnir núna eða reiknar með að gegna í framtíðinni, a.m.k. einu 
sinni í viku. 
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SEINNI HLUTI 
Þetta er listi yfir sömu hlutverk og í fyrri hlutanum. Merktu fyrir hvert hlutverk í þann reit sem 
lýsir best hversu þýðingarmikið eða mikilvægt þetta hlutverk er fyrir þig. Merktu við öll 
hlutverkin, jafnvel þó þú hafir aldrei gegnt sumum þeirra og reiknir ekki með að gegna þeim í 
framtíðinni 
 
HLUTVERK Hefur 

enga 
þýðingu

Hefur 
þýðingu

Hefur 
mikla 

þýðingu 
NEMANDI 
Sá sem stundar nám, getur verið fullt nám eða hlutanám. 

 

STARFSMAÐUR 
Sá sem stundar launaða vinnu, getur verið fullt starf eða 
hlutastarf. 

 

SJÁLFBOÐALIÐI 
Sá sem gefur þjónustu sína a.m.k. einu sinni í viku (t.d. 
heilbrigðisstofnun, skóla, samfélagi eða stjórnmálaflokki). 

 

UMSJÁRAÐILI 
Sá sem er ábyrgur fyrir umönnun einhvers a.m.k. einu sinni í 
viku (t.d. barns, maka, ættingja eða vinar). 

 

ÞÁTTTAKANDI Í HEIMILISHALDI 
Sá sem er ábyrgur fyrir og heldur utan um ákveðna þætti í 
rekstri heimilis a.m.k. einu sinni í viku (t.d. þrif, garðvinnu, 
viðhald, eldamennsku eða innkaup). 

 

VINUR 
Sá sem ver tíma sínum eða gerir eitthvað sameiginlegt með 
vini a.m.k. einu sinni í viku.
FJÖLSKYLDUMEÐLIMUR 
Sá sem ver tíma sínum eða gerir eitthvað með einhverjum úr 
fjölskyldunni a.m.k. einu sinni í viku (t.d. barni, maka eða 
foreldri). 

 

ÞÁTTTAKANDI Í TRÚARSTARFI 
Sá sem tekur þátt í hópastarfi eða athöfn undir merkjum 
trúfélags a.m.k. einu sinni í viku (bænagjörð undanþegin).
ÞÁTTTAKANDI Í TÓMSTUNDASTARFI 
Sá sem stundar áhugamál sitt a.m.k. einu sinni í viku (t.d. 
handíðar, myndlist, tónlist, íþróttir, leiklist eða klúbbastarf). 

 

ÞÁTTTAKANDI Í FÉLAGSSTARFI 
Sá sem er virkur meðlimur í starfi félags eða samtaka a.m.k. 
einu sinni í viku (t.d. Félagi forræðislausra foreldra, kvenfélags, 
Zonta eða Lions).
ANNAÐ HLUTVERK => HVAÐ? ________________________ 
Eitthvert hlutverk, sem ekki er á þessum lista og þú hefur 
gegnt, gegnir núna eða reiknar með að gegna í framtíðinni, 
a.m.k. einu sinni í viku. 
(Fyllist út af rannsakanda) 
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Opnar spurningar til að fá betri lýsingu á þýðingu hlutverka 
og breytingum á þeim: 
 

Spurningunum skal svara í fáum orðum (ein eða tvær setningar). 
 
16. Nú þegar þú ert búin(n) að fylla út Hlutverkalistann sé ég að þú hefur hætt hlutverkinu 
_______________ sem var þér mikilvægt áður fyrr. Hvað var það sem gerði það svona 
þýðingarmikið fyrir þig? Hvers saknar þú helst sem tengist þessu hlutverki? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

17. Ég sé að þér fannst ______________hlutverkið þýðingarmikið og þér finnst mikilvægt að 
sinna því áfram (í framtíðinni). Getur þú sagt mér hvað það er sem gerir það svona 
þýðingarmikið fyrir þig? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

18. Hafa orðið aðrar breytingar á því sem þú tekur þér fyrir hendur í kjölfar starfslokanna og 
sem þú vilt segja mér frá? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

19. Ertu ánægð(ur) með lif þitt eins og það er í dag m.t.t. þeirra hlutverka sem þú sinnir? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________ 

 

20. Er eitthvað annað sem þú vilt bæta við í lokin? 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Þakka þér fyrir að svara spurningalistanum. 
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FYLGISKJAL D 

 Kynningarbréf til þátttakenda 
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FYLGISKJAL E 

 Samþykkisbréf þátttakenda 
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