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Bakgrunnur
Hlutfall eldri borgara fer mjög vaxandi: 
 Á heimsvísu – Áætlað að fjöldi 60 ára og eldri muni rúmlega 

tvöfaldast frá 2013 til 2050 (Sameinuðu þjóðirnar, 2013)
 Í vestrænum ríkjum - Frá 11% þjóðfélagsþegna til 22% á 

tímabilinu 2006 til 2050 (WHO, 2007)
Afar mikilvægt fyrir velferð þeirra og sjálfstæði að þeir 

stundi ævinám og taki virkan þátt í heilsueflingu 
Ýmsir þættir geta virkað takmarkandi og dregið úr 

möguleikum fólks til að auka við þekkingu og skilning á 
samverkandi þáttum heilsu og lífsstíls



Heilsulæsi – Miðla- og upplýsingalæsi
Heilsulæsi: „hugræn og félagsleg færni sem skapar hvata 

og mótar hæfni einstaklings til að verða sér úti um, skilja 
og hagnýta upplýsingar, til að efla og viðhalda góðri 
heilsu“ (WHO, 1998)

Miðla- og upplýsingalæsi: “…staðsetja, afla, skilja, meta 
og nota, skapa, sem og deila með öðrum upplýsingum og 
innihaldi miðla á hvaða sniði sem er…” (UNESCO, 2014)

Mikilvægt að búa yfir slíkri færni til að geta aflað þekkingar 
og tekið upplýstar ákvarðanir um heilbrigðan lífsstíl



Markmið og rannsóknarspurningar
Markmiðið er að rannsaka hvaða hindranir fólk sem er 

60 ára og eldra upplifir í sambandi við upplýsingar um 
heilsu og lífsstíl 

Rannsóknarspurningar: 
1) Hvaða hindranir upplifa eldri borgarar í tengslum 

við upplýsingar um heilsu og lífsstíl? 
2) Hvernig tengjast hindranirnar aldri, kyni og 

menntun? 



Gagnaöflun
1.200 manna tilviljunarúrtak, 18+ frá landinu öllu
 Símakönnun: 600 manna úrtak frá Þjóðskrá
 Netkönnun: 600 manna úrtak úr netpanel

Félagsvísindastofnunar HÍ
Svörun: 58%
 Þátttakendur 60+  voru 27,5% – í þýðinu 18,7%

Alls 176 manns 60 ára eða eldri
 86 konur og 90 karlar 
 60-67 ára = 87  – 68+ = 89



Þjóðarspegill 2008: Níunda ráðstefna um rannsóknir í 
félagsvísindum

Aðferðir
Aldurshópar:  60 til 67 ára - 68 ára og eldri 
Bakgrunnur: Kyn – Menntun
Hindranir: 13 staðhæfingar 
 Fimm punkta kvarði (5: Mjög sammála – 1: Mjög ósammála)
 Ytri hindranir  - þrjár staðhæfingar
 Innri hindranir - 10 staðhæfingar

 Munur á milli aldurshópanna fyrir hverja staðhæfingu fyrir sig = 
Einþátta ANOVA –

 Áhrif kyns og menntunar og samverkandi áhrif breytanna á upplifun 
aldurshópanna á hindrunum = fjölbreytudreifigreining (FANOVA)



Ytri hindranir
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3) Ég hef ekki tíma aflögu til
að leita að upplýsingum

2) Ég hef ekki ráð á að verða
mér úti um upplýsingar

1) Ég á erfitt með að komast
að heiman til að leita að
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Erfiðleikar með að komast að 
heiman til að afla upplýsinga

Aldur og Menntun Aldur og Kyn



Hafa ekki ráð á að verða sér úti um 
upplýsingar

Aldur og Menntun Aldur og Kyn



Innri hindranir
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13) Það er mikið magn af…
12) Fjölmiðlar birta oft…

11) Sérfræðingar eru ekki alltaf…
10) Upplýsingar eru oft flóknar…

9) Það er of lítið af upplýsingum…
8) Þegar mig vantar upplýsingar…

7) Það er erfitt að finna…
6) Ég veit ekki hvar ég get leitað…

5) Upplýsingarnar eru til en ég…
4) Upplýsingar sem ég hef þörf… 68+

60-67



Upplýsingar sem ég hef þörf fyrir eru 
ekki til – Aldur og Menntun



Upplýsingarnar eru til en ég hef ekki 
aðgang að þeim – Aldur og Menntun



Erfitt að finna upplýsingar með gagnlegum ráðum 
um heilsuvernd – Aldur og Menntun



Þegar vantar upplýsingar um ákveðin atriði er 
erfitt að finna þær – Aldur og Menntun



Upplýsingar eru oft flóknar og erfiðar að skilja 
– Aldur og Menntun



Samantekt
Vísbendingar um að eldri borgarar upplifi hindranir sem 

geta dregið úr tækifærum til að afla og nýta upplýsingar −
og þar með möguleikum þeirra til að efla þekkingu á 
heilsusamlegum lífsháttum 
 10 af 13 staðhæfingum standa fyrir hindranir
 Samverkandi áhrif milli kyns og aldurs fyrir tvær þeirra 
 Samverkandi áhrif milli menntunar og aldurs fyrir sjö 

staðhæfingar – grunnskólamenntaðir upplifðu lægri hindranir en  
framhaldsskóla- og/eða háskólamenntaðir

Tilefni til að rannsaka nánar sambandið milli hindrana sem 
fólk upplifir og færni í miðla- og upplýsingalæsi



Takk fyrir áheyrnina!
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