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Hver eru viðhorf Íslendinga

• Til lífskjara aldraðra og ábyrgðar stjórnvalda 
varðandi þau

– Í samanburði við Evrópulönd

– Er hópamunur á Íslandi



Evrópa 2019

• Velferðarkerfi sæta gagnrýni sem tengjast 
meiriháttar efnahaglegum, félagslegum og 
stjórnmálalegum þróunum

– Kreppan 2008/2009

– Flóttamannastraumur 



Viðbrögð stjórnvalda

• Víðtak aðhaldsstefna þar sem útgjöld til 
velferðarmála voru verulega skorin niður

• Almennar sparnaðaráætlanir



Af hverju viðhorf?

• Innsýn í menningarbundið samhengi

• Upplýsingar um kröfur almennings til stjórnvalda

• Valdamismunur í samfélaginu



Hver er samstaðan með öðrum?

• Aldraðir

• Atvinnulausir

• Innflytjendur



Hvað hefur áhrif á hvernig við lítum á hóp?

Stofnanalegt samhengi

Ímynd hópsins

Hvað hópurinn á skilið
Félagslegt rétmæti

stuðnings



Hvað skýrir mun á viðhorfum fólks?

• Samfélagslegir þættir
– Velferðarkerfið

– Samfélagsbreytingar

• Einstaklingsbundir þættir
– Hagsmunir 

– Hugmyndafræði



EVRÓPSKA VIÐHORFAKÖNNUNIN (ESS)



Þátttaka í evrópsku viðhorfakönnuninni



Uppsetning

• 2016: Fortíð, nútíð og 
framtíð evrópskra 
velferðarviðhorfa



Spurningar

• Hvernig metur þú lífskjör aldraðra? 

• Hver er ábyrgð stjórnvalda að tryggja viðeigandi 
lífskjör fyrir aldraða?



Greining

• Lýsandi tölur fyrir Ísland í evrópskum samanburði

• Aðhvarfsgreining á hópamun á Íslandi



NIÐURSTÖÐUR



Hvernig metur þú lífskjör aldraðra á Íslandi?



Lífskjör aldraðra: Meðaltal



Lífskjör aldraðra: Hópamunur

Hallatala

Aldur -.014*

Kona -.146

Háskólapróf .251

Á vinnumarkaði .184

Á eftirlaunum .748*

Heildartekjur heimilis .039

Gott mat á fjárhagsstöðu .643*

Borg eða úthverfi borgar -.307*



Mat á lífskjörum eftir mati á fjárhagsstöðu



Hversu mikla ábyrgð bera stjórnvöld á 
lífsgæðum aldraðra



Ábyrgð stjórnvalda: Meðaltal



Lífskjör aldraðra: Hópamunur

Hallatala

Aldur .007*

Kona -.244*

Háskólapróf .412*

Á vinnumarkaði -.033

Á eftirlaunum -.147

Heildartekjur heimilis -.044*

Gott mat á fjárhagsstöðu -.070

Borg eða úthverfi borgar .036



Ábyrgð stjórnvalda eftir tekjum





Ábyrgð stjórnvalda á lífskjörum



HVAÐ HÖFUM VIÐ LÆRT? 



Ísland

• Íslendingar meta lífskjör aldraðra mjög lágt en eru 
mjög sammála um að stjórnvöld beri ábyrgð á 
viðunandi lífskjörum



Hvernig skýrum við niðurstöðurnar

Lífskjör aldraðra

• Endurspegla stöðu aldraðra á 
Íslandi

• Gerum kröfur um að fólk eigi 
áhyggjulaust ævikvöld

Ábyrgð stjórnvalda

• Algildar bætur

• Aldraðir eiga stuðninginn skilið 
vegna þjónustu við samfélagið

• Almennar áhyggjur af lífskjörum 
aldraðra


