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Útdráttur 

Atvinnuleysi ungs fólks á Íslandi hefur aukist mjög í kjölfar fjármálakreppunnar sem skall á 

landinu í lok ársins 2008. Afleiðingar atvinnuleysis og þá sérstaklega langtímaatvinnuleysis 

geta verið alvarlegar fyrir ungt fólk, bæði andlega- og heilsufarslega sem og -félagslega.  

Í ritgerðinni er ætlunin að skoða hver staða ungra atvinnuleitenda á Íslandi er og hvaða 

námsúrræði eru í boði. Helstu niðurstöður eru þær að tengsl milli náms og atvinnuleysis eru 

sterk en rannsóknir hafa sýnt að þeir sem eru með lágt menntastig eru í aukinni hættu á að 

verða atvinnulausir. Helsta ástæða atvinnuleysis meðal ungs fólks er skortur á reynslu á 

vinnumarkaðinum, sem færir rök fyrir mikilvægi náms. Því er mikilvægt að gera breytingar á 

menntakerfinu og tengja það betur þörfum vinnumarkaðarins. Ástæða er til að skoða 

menntastefnur annarra Evrópulanda og þá sérstaklega hjá þeim löndum sem bjóða upp á 

tvískipt menntakerfi. Frá því að kreppan skall á landinu hefur verið lögð mikil áhersla á 

virkniúrræði og þá sérstaklega fyrir ungt atvinnulaust fólk. Átaksverkefninu „Ungt fólk til 

athafna“ var komið á laggirnar hjá Vinnumálastofnun og hefur árangur af átakinu verið 

góður. Átak hefur verið gert í framboði á námsúrræðum en það samræmist markmiðum 

stjórnvalda með Ísland 2020. Eitt af markmiðum stefnumörkunarinnar Ísland 2020 er að 

lækka hlutfall atvinnulausra, hækka menntunarstigið og minnka brottfall úr námi. 

Til að takast á við þær afleiðingar sem atvinnuleysi getur haft á ungt fólk er mikilvægt að 

auka hlut félagsráðgjafa hjá Vinnumálastofnun, þar sem þeir hafa víðtæka þekkingu á 

samfélaginu og innviðum þess. Ungir atvinnuleitendur eru fjölbreyttur hópur með ólíkan 

bakgrunn og þurfa ólíkar lausnir á sínum vanda, og því er mikilvægt að bakgrunnur þeirra 

fagaðila sem koma að málum þeirra sé sem fjölbreyttastur. Hjálp til sjálfshjálpar er mikilvæg 

en til þess þarf að virkja einstaklinginn og eru félagsráðgjafar með þá þekkingu sem til þarf. 
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Inngangur 

Efnahagshrunið sem varð á síðari hluta ársins 2008 og kreppan sem kom í kjölfarið hefur haft 

það í för með sér að atvinnuleysi hefur stóraukist á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2011-a). 

Atvinnuleysi hefur áhrif bæði á einstaklinginn og samfélagið í heild sinni. Atvinnuleysi getur 

haft bæði líkamleg og andleg áhrif á þann sem missir vinnuna auk fjárhagslegra og 

félagslegra áhrifa (Verick, 2009). 

Sá hópur sem orðið hefur einna verst úti eftir að kreppan skall á landinu er fólk sem 

einungis hefur lokið grunnmenntun og er ungt fólk á aldrinum 16-25 ára stór hluti þessa hóps 

(Vinnumálastofnun, 2011-c). 

Þessi aldurshópur er að stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaðinum, er með litla reynslu 

að baki og er því viðkvæmur fyrir breytingum á vinnumarkaðinum. Í þessari ritgerð er 

ætlunin að skoða hver staða ungra atvinnuleitenda á Íslandi sé í dag, hvaða afleiðingar 

atvinnuleysi hefur á ungt fólk, mikilvægi menntunar, hvaða úrræði Vinnumálastofnun er að 

bjóða upp á og þá sérstaklega í tengslum við nám, þróun námsúrræða og hver staðan í 

öðrum evrópulöndum er. 

Til að afla heimilda um efnið hafa verið skoðaðar bæði íslenskar og erlendar greinar 

og rannsóknir um atvinnuleysi meðal ungs fólks, afleiðingar atvinnuleysis og áhrif menntunar 

á atvinnuleysi. 

Hugmyndin að ritgerðinni kom til vegna áhuga höfundar á málefnum ungs fólks auk 

persónulegrar upplifunar af áhrifum atvinnuleysis á ungan einstakling. Nokkuð hefur verið 

fjallað í fjölmiðlum um námsúrræði fyrir atvinnulaust fólk að undanförnu og kviknaði því 

áhugi á því að skoða hvaða úrræði stæðu ungu atvinnulausu fólki til boða og þá sérstaklega 

þau sem tengjast námi. Því mun í ritgerð þessari sjónum verða beint að þeim úrræðum fyrir 

unga atvinnuleitendur sem tengjast námi.  

Ýmislegt hefur verið ritað um málefni atvinnulausra á Íslandi eftir að kreppan skall á 

bæði orsakir og afleiðingar en í ritgerð þessari er ætlunin að beina sjónum að aldurshópnum 

16 – 25 ára.  Atvinnuleysi og þá sérstaklega langtímaatvinnuleysi meðal þessa aldurshóps er 

alvarleg afleiðing kreppunnar. Höfundur telur að mikilvægt sé að hlúa vel að þessum hópi og 

finna fyrir hann viðeigandi úrræði því annars sé hætta á að hluti þessara einstaklinga muni 

festast í viðjum atvinnuleysis sem geti haft alvarleg áhrif á framtíð einstaklingsins og heilsu 

hans.  
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Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla. Í fyrsta kaflanum er fjallað um löggjöfina og hvað 

hún segir um rétt til atvinnuleysisbóta og um vinnumarkaðsaðgerðir. Í kafla tvö verður fjallað 

um atvinnuleysi á Íslandi, þróun þess og stöðuna í dag. Hugtakið atvinnuþátttaka verður 

skilgreint og fjallað um atvinnuleysisbætur. Því næst er ungt fólk og atvinnuleysi tekið fyrir í 

kafla þrjú, afleiðingar atvinnuleysis á ungt fólk og þau áhrif sem atvinnuleysi getur haft á 

sjálfsmynd og heilsu. Í fjórða kafla verða tekin fyrir þau úrræði sem eru í boði ásamt því sem 

fjallað verður um átakið „Ungt fólk til athafna“ og reynsluna af því. Einnig verður tekið fyrir 

þróun námsúrræða og úrræði annarra Evrópulanda. Í síðasta kaflanum verður svo fjallað um 

menntun og brotthvarf úr námi. Í lokin er síðan umræðukafli þar sem niðurstöður verða 

teknar saman og ræddar.  

Rannsóknarspurningin er: Hvernig er atvinnuleysi ungs fólks á Íslandi háttað og hvaða 

námsúrræði eru í boði? 
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1 Lagaramminn 

Þegar einstaklingur missir vinnuna og skráir sig atvinnulausan hjá Vinnumálastofnun fer 

ákveðið ferli af stað sem miðar að því að veita einstaklingnum aðstoð meðan á þessu tímabili 

atvinnuleysis stendur. Lögin segja til um það hverjir eiga rétt á slíkri aðstoð og í hverju 

aðstoðin felst. Lögin segja einnig til um það hvaða skildum sá atvinnulausi þarf að gegna til 

þess að eiga rétt á aðstoðinni.  

1.1 Lög um atvinnuleysistryggingar 

Þeir sem missa vinnuna eiga rétt á því að fá tímabundna fjárhagsaðstoð á meðan þeir finna 

sér nýja vinnu samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006. Fjárhagsaðstoð 

þessi er í formi atvinnuleysisbóta en þær eru greiddar úr atvinnuleysistryggingasjóði. Sá sem 

verður atvinnulaus þarf að fylla út þar til gerða skriflega umsókn um bætur úr 

atvinnuleysistryggingasjóði hjá Vinnumálastofnun og skila inn þeim gögnum sem 

Vinnumálastofnun telur nauðsynleg. Til að eiga rétt á bótum þarf umsækjandi þó að uppfylla 

viss skilyrði, eins og að vera á aldrinum 16 til 70 ára, vera búsettur á Íslandi auk þess sem 

hann þarf að hafa heimild til að starfa hér á landi. Ef einstaklingurinn er undir 18 ára aldri 

þarf foreldri eða forráðamaður að samþykkja umsóknina með undirskrift sinni. Umsækjandi 

þarf einnig að hafa verið starfandi á innlendum vinnumarkaði síðustu tólf mánuði ársins til að 

teljast vera tryggður. Þeir sem hafa starfað skemur eru tryggðir hlutfallslega í samræmi við 

lengd starfstíma. Sá sem hafnar þátttöku í vinnumarkaðsaðgerð eftir að hafa verið á 

atvinnuleysisbótum í að minnsta kosti fjórar vikur frá því að Vinnumálastofnun fékk umsókn 

hans eða mætir ekki á fund, sem boðað hefur verið til, á ekki rétt á áframhaldandi greiðslum 

í tvo mánuði á eftir (lög um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006). 

Sá sem sækir um atvinnuleysisbætur sækir jafnframt um þátttöku í 

vinnumarkaðsaðgerðum samkvæmt lögum um vinnumarkaðsaðgerðir 2006 nr. 55 14.júní.  

1.2 Lög um vinnumarkaðsaðgerðir 

Hugtakið vinnumarkaðsaðgerð er skilgreint sem vinnumiðlun, skipulag úrræða sem eru til 

þess fallin að auka vinnufærni atvinnuleitanda og mat á hæfni hans. Markmiðið með 

lögunum er að aðstoða einstaklinga til að verða virkir þátttakendur á vinnumarkaði með því 

að veita þeim viðeigandi aðstoð og eins að koma á jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar 

eftir vinnuafli í landinu (Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006).  
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Vinnumálastofnun er ætlað að annast framkvæmd þessara laga. Öllum þeim á 

aldrinum 16 – 70 ára sem atvinnulausir eru, er heimilt að taka þátt í vinnumarkaðsaðgerðum 

að því undangengnu að þeir skrái sig hjá vinnumiðlun og séu þar með virkir í atvinnuleit (Lög 

um vinnumarkaðsaðgerðir n.r 55/2006). 

Sá telst vera virkur í atvinnuleit sem hefur getu og vilja til að taka starfi óháð því 

hvernig starfið eða hvar það er, hefur frumkvæði að því að leita sér að starfi, getur tekið 

starfi með stuttum fyrirvara og hefur vilja og getu til að taka þátt í vinnumarkaðsaðgerðum 

(Vinnumálastofnun e.d.-c).  

Vinnumálastofnun er skylt að halda skrá yfir laus störf á öllu landinu. Stofnuninni er 

einnig skylt að aðstoða alla atvinnulausa á aldrinum 16 – 70 ára sem uppfylla skilyrði til 

atvinnuleitar á Íslandi við atvinnuleitina með því að miðla til þeirra upplýsingum um laus 

störf.  

Einstaklingur sem sækir um þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum þarf að leggja fram allar 

nauðsynlegar upplýsingar um vinnufærni sína og er gerð með honum áætlun um atvinnuleit 

hans og þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum. Miðast skal við einstaklingsbundnar þarfir 

atvinnuleitandans þegar áætlunin er gerð. Ef atvinnuleitandinn er undir 18 ára aldri þá þarf 

að hafa barnaverndarlög til hliðsjónar við gerð áætlunarinnar, þá sérstaklega ákvæði þeirra 

laga varðandi aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum (Lög um 

vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006).  

Vinnumarkaðsúrræðin sem Vinnumálastofnun býður upp á eru einstök námskeið sem 

miðast að því að bæta færni þess atvinnulausa, atvinnutengd endurhæfing, námsúrræði og 

starfsúrræði en það eru starfskynning, starfsþjálfun og reynsluráðning. Vinnumálastofnun er 

heimilt að gera þjónustusamninga við þjónustuaðila sem sjá þá um einstök 

vinnumarkaðsúrræði. Samkvæmt lögunum er atvinnuleitandinn skyldugur til að mæta í 

boðuð viðtöl til ráðgjafa Vinnumálastofnunar, taka þátt í vinnumarkaðsaðgerðum og fylgja 

eftir þeirri áætlun sem fyrir hann hefur verið gerð. Vinnumálastofnun er heimilt að synja 

atvinnuleitanda um þjónustu ef að hann stendur ekki við sinn hluta áætlunar um atvinnuleit 

og þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum (Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006). 
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 1.3 Lög um framhaldsfræðslu 

Hugtakið framhaldsfræðsla er skilgreint sem hvers konar nám, úrræði og ráðgjöf annað en 

framhaldsskóli eða háskóli sem er ætlað að mæta þörfum einstaklinga sem litla 

grunnmenntun hafa (Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010). 

Lög um framhaldsfræðslu nr.27/2010 taka til skipulags framhaldsfræðslu á vegum 

viðurkenndra fræðsluaðila og þátttöku ríkissjóðs í kostnaði við skipulag fræðslunnar. 

Markmið laganna er meðal annars að stuðla að vexti almenns menntunarstigs í landinu með 

því að veita þeim einstaklingum með litla grunnmenntun tækifæri til virkrar þátttöku í 

samfélaginu, auðvelda einstaklingum með litla grunnmenntun sem eru á vinnumarkaðinum 

að hefja nám að nýju með því að bjóða þeim viðeigandi námstækifæri og gefa einstaklingum 

tækifæri til að efla starfshæfni sína (Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010).  

Lögin eiga samkvæmt 2. grein laganna einnig að greiða leið þeirra sem þurfa á nýrri 

þekkingu og færni að halda vegna breyttra aðstæðna á vinnumarkaðinum. Eins á að veita 

einstaklingum með skerta möguleika til náms eða atvinnuþátttöku framhaldsfræðslu þar sem 

tekið er mið af ójafnri stöðu þeirra og hæfni.  Þeir einstaklingar sem hyggja á nám sem 

uppfyllir skilyrði laganna eiga að fá einstaklingsbundna náms- og starfsráðgjöf (Lög um 

framhaldsfræðslu nr. 27/2010). 
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2. Atvinnuþátttaka 

Samkvæmt skilgreiningu á atvinnuþáttöku þá teljast þeir sem eru starfandi auk þeirra sem 

atvinnulausir eru til þátttakenda á vinnumarkaðinum (Hagstofa Íslands, 2011-a). 

Atvinnuþátttaka hefur alltaf verið fremur há á Íslandi enda hafa viðhorf til vinnu alltaf verið 

jákvæð hér. Á árunum 1991 til 2009 var atvinnuþátttaka hér á landi á milli 80,7% –  

83,6 % sem er með því hæsta á Norðurlöndunum (Hagstofa Íslands, 2010).  

Þegar að gögn OECD frá árunum 2000 – 2010 eru skoðuð sést að atvinnuþátttaka á 

íslandi er mun hærri en í öðrum löndum OECD bæði meðal karla og kvenna á aldrinum 24 – 

64 ára. Í aldurshópnum 20 – 24 ára er Ísland ofarlega á listanum yfir þau lönd OECD sem eru 

með mestu atvinnuþátttökuna og í aldurshópnum 65+ er Ísland einnig með efstu löndum á 

lista   (OECD, 2011).  

2.1  Atvinnuleysi 

Í nútímasamfélögum er atvinnan miðpunktur hins daglega lífs. Að hafa atvinnu veitir flestum 

fjárhagslegt sjálfstæði, sjálfstæði og stöðu auk félagslegs tengslanets (Hammer, 2000).  

     Að missa vinnuna er flestum mikið áfall. Óvissan um framtíðina er erfið fyrir þann 

atvinnulausa, hvort að nýtt starf finnist og oft koma upp tilfinningar eins og vanmáttur, að 

finnast maður vera einskins virði og eirðarleysi. Vegna efnahagslegra þrenginga hjá hinum 

atvinnulausa er það oft svo að allt félagslíf utan heimilisins dregst saman sem eykur líkurnar 

á einangrun (Schober, 1987). 

Atvinnuleysi var oft umtalsvert hér á landi á árunum fyrir seinni heimsstyrjöldina en 

árstíðabundið atvinnuleysi var lengi samhliða sveiflum í sjávarútvegi. Það dróst lengi hér á 

landi að koma á atvinnuleysistryggingarsjóði því sú skoðun var almenn að það væri engin 

ástæða til að greiða fullhraustum mönnum atvinnuleysisstyrki þegar að næg verkefni væru 

fyrir hendi í landinu fyrir þá að vinna. Eins var það svo að eftir seinni heimsstyrjöldina var 

atvinnuleysi á Íslandi mun minna en í hinum vestrænu löndunum (Stefán Ólafsson, 1999). 

Atvinnuleysi hefur haldist fremur lágt hér á landi fyrir utan smá toppa í kringum árin  

1993 - 1998 og 2002 - 2004 þegar þrengdi að í efnahagslífinu. Þær þrengingar voru þó ekki 

miklar samanborið við þær þrengingar sem þjóðin er að ganga í gegnum núna. Fjármála- og 

efnahagskreppan sem er í heiminum í dag hefur valdið einum mesta samdrætti sem verið 

hefur síðan á árum síðari heimsstyrjaldarinnar. Við höfum ekki enn séð fyrir endann á 
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kreppunni og eflaust mun nokkur tími líða þar til að eðlilegt ástand kemst aftur á (Verick, 

2009).  

 

 

  

Mynd 1 Meðalfjöldi atvinnlausra á mánuði 

 

Myndin sýnir meðalfjölda atvinnulausra frá 1980 til 2010 (Vinnumálastofnun, 2011-a). Á 

lárétta ásnum má sjá árin en á lóðrétta ásnum má sjá fjölda atvinnulausra. 

 

Frá því að kreppan skall á landinu í lok árs 2008 hefur atvinnuleysi aukist mikið. Á þriðja 

ársfjórðungi ársins 2011 voru 182.500 manns á vinnumarkaðinum en af þeim voru 171.800 

starfandi en 10.700 án vinnu og í atvinnuleit. Atvinnulausum hafði fækkað um 1.000 frá 

þriðja ársfjórðungi árið 2010. 29,1% atvinnulausra voru langtímaatvinnulausir en 

langtímaatvinnulausir eru skilgreindir sem þeir sem hafa verið atvinnulausir lengur en tólf 

mánuði. Á sama tíma árið 2010 voru 23,1% atvinnulausra langtímaatvinnulausir. Þrátt fyrir 

að fjölgað hafi í hópi langtímaatvinnulausra eru þeir þó hlutfallslega minni hluti af 

vinnumarkaðinum á þriðja ársfjórðungi árið 2011 en þeir voru á sama tíma árið 2010 

(Hagstofa Íslands, 2011-a). 

Árið 1991 hófust reglulegar mælingar á hlutfalli starfandi á Íslandi og hefur þetta 

hlutfall aldrei mælst jafn lágt og árið 2010 en þá var atvinnuleysi að meðaltali 9,5% í 
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Reykjavík en 5,5% á landsbyggðinni. Langtímaatvinnulausir voru 6,8% árið 2009 en voru 

komnir upp í 20,3% árið 2010 (Hagstofa Íslands, 2011-b). 

Á árunum 1991 – 2009 var atvinnuþátttakan mest hjá aldurshópnum 25 – 54 ára eða í 

kringum 90%. Aldurshópurinn 16 – 24 er sá hópur þar sem mestar sveiflur hafa verið hjá og 

minnst viðloðun við vinnumarkaðinn. Atvinnuþátttaka var mest hjá þeim sem lokið höfðu 

háskólamenntun en minnst hjá þeim sem lokið höfðu grunnmenntun eða minna. Árið 2009 

hafði hlutfall starfandi fólks í fullu starfi farið lækkandi frá því á árunum á undan en lækkunin 

var mest meðal þeirra sem lokið höfðu grunnmenntun eða minna, en minnst hjá þeim sem 

lokið höfðu háskólamenntun (Hagstofa Íslands, 2010).  

2.2 Atvinnuleysisbætur 

Atvinnuleysistryggingasjóður var ekki stofnaður hér á landi fyrr en árið 1955 þó svo að í 

Alþýðutryggingarlögum frá 1936 hafi verið ákvæði um atvinnuleysistryggingu. Í upphafi 

höfðu einungis verkamenn í verkalýðsfélögum í kauptúnum eða kaupstöðum þar sem íbúar 

voru 300 eða fleiri rétt til að fá greiðslu úr sjóðnum. 1967 var tekin sú ákvörðun að víkka 

réttinn til verslunar- og skrifstofufólks og árið 1973 voru lögin endurskoðuð og náði þá 

bótarétturinn til alls landsins. Áfram var þó ákvæði í lögunum um að einungis þeir sem væru 

aðilar að verkalýðsfélögum ættu rétt á bótum. Þessi ákvæði voru loks felld niður árið 1993 

(Stefán Ólafsson, 1999). 
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3 Ungt fólk 

Á Vestrænu löndunum er það talinn mikilvægur liður í þroska hvers ungmennis að finna sér 

vinnu. Sá tími hjá ungu fólki þegar það er að stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaðinum getur 

verið tími mikilla umróta og óstöðugleika, oft sveiflur milli atvinnu og atvinnuleysis (Russell 

& O´Connell, 2001). 

Þegar að kreppir er ungt fólk í meiri hættu á að verða atvinnulaust heldur en þeir sem 

eldri eru því ungu fólki skortir oft reynslu af vinnumarkaði, hæfni og aðgengi að vinnu sem 

veldur því oft að ungt fólk er ólíklegra til að finna vinnu eða stendur oftar lélegri og óöruggari 

vinna til boða. Einnig er það svo að þegar að samdráttur verður hjá fyrirtækjum eru oft 

yngstu starfsmennirnir með minnstu starfsreynsluna þeir fyrstu sem látnir eru fara. Ungt fólk 

fær því oftast að finna harðast fyrir auknu atvinnuleysi og það til lengri tíma, jafnvel lengi 

eftir að efnahagskerfi taka að batna á ný (Verick, 2009). 

Samkvæmt könnun sem gerð var árið 1993 meðal 20 aðila sem sáu um ráðningar við 

íslensk fyrirtæki og stofnanir þá kom í ljós að reynsla umsækjenda skipti þá meira máli en 

menntun þegar ráða átti í einfaldari störf við þjónustu eða framleiðslu sem ekki kröfðust 

sérstakrar menntunar. Ef verið var að ráða í skrifstofustörf var fremur litið á menntun 

umsækjenda. Nýliðar á vinnumarkaðinum sem voru ómenntaðir áttu því litla möguleika á því 

að verða ráðnir til starfa hjá þessum fyrirtækjum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). 

Reynsla Finna í kreppunni 1990 var sú að eftir að efnahagslegur bati hafði átt sér stað, 

þá var atvinnuleysi ungs fólk enn vandamál mörgum árum seinna. Rannsóknir hafa sýnt að 

þegar stórar fjármálakreppur skella á að þá er ungt fólk líklegast til að verða atvinnulaust og 

eftir að efnahagslegur bati tekur við er það mun lengur en þeir sem eldri og reyndari eru að 

komast aftur inn á vinnumarkaðinn (Verick, 2009).  
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Mynd 2 Samanburður á atvinnuleysi 

Myndin sýnir samanburð á atvinnuleysi ungs fólks á aldrinum 16 til 24 ára og allra 

atvinnulausra á árunum 2002 – 2011 (Vinnumálastofnun, 2012). Lárétti ásinn sýnir árin en 

lóðrétti ásinn sýnir fjölda atvinnulausra á þessum árum. 

 

Atvinnuleysi ungs fólks á Íslandi hefur farið hækkandi á árunum eftir að 

fjármálakreppan skall á. Í október árið 2006 voru 299 ungmenni á aldrinum 16 – 24 ára 

atvinnulaus á landinu. Í október 2008 voru 1884 ungmenni á aldrinum 16 – 24 ára skráð 

atvinnulaus hjá Vinnumálastofnun. Í lok árs 2008 var talan komin upp í 2066 en fór hæst upp 

í 3475 í mars árið 2009 (Vinnumálastofnun, 2012). 

Í lok árs 2007 voru sjö einstaklingar á aldrinum 16 – 24 ára langtímaatvinnulausir en 

langtímaatvinnulausir eru skilgreindir sem þeir sem hafa verið atvinnulausir lengur en í tólf 

mánuði. Í lok árs 2009 var talan komin upp í 429 og í 469 í nóvember árið 2011 

(Vinnumálastofnun, 2011-b). 

Lengd þess tímabils sem einstaklingur hefur verið atvinnulaus getur haft áhrif á það 

hversu líklegt það er fyrir hann að finna vinnu. Því lengur sem einstaklingurinn hefur verið 

atvinnulaus því erfiðara getur það verið fyrir hann að finna vinnu en þetta er þekkt fyrirbæri í 

rannsóknum á atvinnuleysi. Ein skýringin er sú að atvinnuráðandinn noti lengd þess tíma sem 

hinn atvinnulausi hefur verið atvinnulaus sem merki um það hver „gæði“ atvinnuleitandans 

séu. Önnur skýring er sú að eftir því sem einstaklingurinn er lengur atvinnulaus því meiri 

hætta er á að viss uppgjöf verði og áhugaleysi (Russell & O´Connell, 2001). 
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Ungt fólk og atvinnuleysi er vandamál sem flestar þjóðir Evrópu og víðar glíma við eftir 

að fjármálakreppan skall á Evrópu í kringum 2007 – 2008 og í kjölfar hennar ein mesta 

efnahagslega lægð síðan á fjórða áratug síðustu aldar. (Choundry, Marelli & Signorelli, 2010). 

 Ein aðalástæða þess að hlutfall ungra atvinnuleitenda er jafn hátt og raun ber vitni í 

samanburði við þá sem eldri eru, er lélegri gæði mannauðsins og minni framleiðni þess sem 

gerir það að verkum að atvinnurekendur sækja fremur í þá sem eldri eru og meiri reynslu af 

vinnumarkaðinum hafa (Choundry, Marelli & Signorelli, 2010).   

Það sem vantar hjá ungu fólki er oft almenn og sérhæfðari reynsla af 

vinnumarkaðinum. Bilið á milli ungs fólks og þess eldra er komið til af skorti á reynslu af 

vinnumarkaði hjá því yngra og skýrir að hluta hvers vegna mun fleiri ungir einstaklingar eru 

atvinnulausir en eldri. Einnig gæti mismunurinn á vitneskjunni sem ungt fólk öðlast í námi og 

þeirrar kunnáttu og hæfni sem vinnumarkaðurinn krefst af þeim verið ein skýring á því hvers 

vegna ungu fólki reynist svona illa að komast inn á vinnumarkaðinn (Choundry, Marelli & 

Signorelli, 2010). Reynsla af vinnumarkaðinum eykur því til muna líkurnar á því að finna 

vinnu (Russell &  O´Connell, 2001). 

3.1 Afleiðingar atvinnuleysis 

Rannsóknir hafa sýnt að atvinnuleysi getur gengið í ættir ef svo má segja og þá sérstaklega í 

þeim löndum þar sem hlutfall atvinnulausra hefur verið hátt til lengri tíma (Hammer, 2000). 

Það er mikilvægt fyrir stjórnvöld að taka strax á þessum vanda því atvinnuleysi ungs 

fólks og þá sérstaklega langtímaatvinnuleysi getur auk efnahagslegra áhrifa haft slæm 

félagsleg áhrif. Því er ekki einungis um fjárhagslegann kostnað fyrir samfélagið að ræða 

heldur einnig félagslegu áhrifin sem það hefur fyrir ungan einstakling að vera atvinnulaus. 

Áhrif eins og lélegri andleg heilsa, félagsleg einangrun, aukning á glæpum og ýmis konar 

neysla. Einnig getur atvinnuleysið skilið eftir sig ör hjá hinum atvinnulausa og haft áhrif á 

atvinnuþátttöku hans í framtíðinni (Verick, 2009). 

3.2 Stimplunarkenningar 

Í öllum samfélögum eru skrifaðar og óskrifaðar reglur um hegðun sem einstaklingarnir í 

samfélaginu fara eftir. Stimplunarkenningar ganga út frá því að engin hegðun sé í raun frávik 

fyrr en hún hefur verið skilgreind sem slík af samfélaginu. Hegðunin hefur því enga merkingu  

nema brugðist sé við henni sem slíkri. Ef að einstaklingur sýnir hegðun sem er frávik frá 

ríkjandi viðhorfum og engin bregst við þá lítur einstaklingurinn ekki á hana sem 
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frávikshegðun og heldur áfram sínu venjubundna lífi. Ef að hegðun einstaklingsins aftur á 

móti vekur viðbrögð getur afstaðan til einstaklingsins gjörbreyst (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Þeir meðlimir samfélagsins sem sýna frávikshegðun eiga það á hættu að verða 

stimplaðir og þar með oft útskúfaðir úr samfélaginu. Reglur samfélagsins eru yfirleitt settar 

af þeim sem stjórna í samfélaginu og þar með ákveða þeir líka hvað telst vera frávikshegðun 

sem ber að stimpla. Því er félagsleg frávikshegðun oft ekki hinum stimplaða um að kenna 

heldur er um samfélagslegt vandamál að ræða sem finna þarf lausn á (Eitzen og Zinn, 2006).  

Stimplunin sem einstaklingurinn fær getur verið félagslegt brennimerki sem getur haft 

margvísleg neikvæð áhrif á einstaklinginn og jafnvel útilokað hann frá þátttöku í samfélaginu. 

Einstaklingurinn verður litinn öðrum augum af samfélaginu og fer fólk að gera ráð fyrir að 

einstaklingurinn haldi áfram að sýna þessa frávikshegðun (Eitzen og Zinn, 2006). 

Stimplunin mótar sjálfsmynd, sjálfstraust og sjálfsvirðingu einstaklingsins. Hætta er á 

að hann fari að líta sjálfan sig sömu augum og samfélagið og fari að hegða sér á þann máta 

sem samfélagið gerir ráð fyrir að hann geri. Þetta getur haft þau áhrif á einstaklinginn að 

hegðunin festist í sessi og leiti í félagsskap annarra sem eru í sömu sporum og hann ( Helgi 

Gunnlaugsson, 2008). 

Á Íslandi er atvinnuleysi ungs fólks tiltölulega nýtt vandamál og því er hætta á að 

stimplunin verði meiri en meðal ungs atvinnulauss fólks í þeim evrópulöndum þar sem 

atvinnuleysi hefur verið þekkt vandamál í lengri tíma (Hammer, 2000).  

Hjá þjóðum þar sem að atvinnuleysi meðal ungs fólks er algengt, þá hefur lengd þess 

tímabils sem hinn atvinnulausi hefur verið án vinnu minni stimplunaráhrif heldur en hjá þeim 

þar sem lítið er um atvinnuleysi ungs fólks. Hjá þeim fyrrgreindu er litið á 

langtímaatvinnuleysið sem sameiginlegt vandamál frekar en sem einstaklingsvandamál 

(Kieselbach, 2003).  

3.3 Atvinnuleysi, sjálfsmynd og félagsleg staða 

Þátttaka á vinnumarkaðinum er fyrir ungt fólk oft meira en bara vinna sem tryggir 

efnahagslegt öryggi. Þátttakan er mikilvægur hluti þess ferlis að verða fullorðin og að taka 

þátt í samfélaginu. Einnig er hún mikilvægur hluti þess að móta eigin framtíðarsýn, verða 

sjálfstæður og mikilvæg fyrir sjálfsmyndina (Schober, 1987).  

Það að vera útilokaður frá vinnumarkaðinum getur valdið þeirri tilfinningu að 

ungmenni upplifi sig á jaðri samfélagsins og að það sé lítils virði fyrir samfélagið. Þessi 
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tilfinning getur verið verst hjá þeim sem litla kunnáttu eða menntun hafa. Atvinnuleysi getur 

haft þær afleiðingar að einstaklingurinn verði háður fjárhagslegum stuðningi samfélagsins og 

að hann eigi erfitt með að sjá fyrir sjálfum sér og fjölskyldu sinni að því marki sem samfélagið 

ætlast til (Kieselbach, 2003).  

Það getur reynst ungum atvinnuleitendum erfitt að sitja undir þeim ásökunum frá 

foreldrum og samfélaginu að þeir séu ekki að standa sig. Oft er það svo að ungir 

atvinnulausir karlmenn finna sterkar fyrir ásökunum en konur því enn eimir eftir af gömlum 

hugmyndum um kynjahlutverkin þar sem maðurinn á að vera fyrirvinna og karlmenn byggja 

sjálfsmynd sína oftar út frá stöðu sinni á vinnumarkaði heldur en konur (Schober, 1987).  

Félagsleg einangrun verður til þegar að sá atvinnulausi missir félagslegu tengslin sem 

fylgir því að vera í vinnu. Að lifa ekki samkvæmt þeim normum sem eru í samfélaginu getur 

leitt til þess að samfélagið stimplar einstaklinginn og útskúfar hann (Kieselbach, 2003). 

Ungt atvinnulaust fólk sem upplifir félagslega útilokun verður oft aðgerðarlaust 

gagnvart vinnumarkaðinum, sér lítil sem engin tækifæri til að finna reglulega vinnu og hættir 

oft að leita sér að vinnu eða leitar með áhugaleysi (Kieselbach, 2003). 

Ef þau svo komast að þeirri niðurstöðu að ástæða þess að þeim tekst ekki að komast 

inn á vinnumarkaðinn sé ekki vegna eigin frammistöðu heldur vegna misbresta í kerfinu, því 

samfélagslega, efnahagslega eða pólitíska, er hætta á að það verði fráhverft samfélaginu og 

missi hvötina til að hegða sér á ábyrgan hátt (Hess, Petersen & Mortimer, 2006). 

Eins er hætta á að þau reyni ekki að bæta stöðu sína með því að bæta hæfni sína það 

er að sækja sér frekari menntunar. Lítill félagslegur stuðningur getur aukið hættuna á 

félagslegri útilokun auk lágs sjálfstrausts og lélegrar andlegrar heilsu (Kieselbach, 2003).  

Rannsóknir hafa sýnt að stuðningur foreldra skiptir miklu máli fyrir ungt atvinnulaust 

fólk og að þau ungmenni sem fá þennan stuðning glíma síður við félagsleg vandamál. 

Atvinnulaus ungmenni sem njóta stuðnings foreldra eru einnig líklegri til að finna nýja vinnu 

(Þóroddur Bjarnason og Þórdís J. Sigurðardóttir, 2003).  

Helstu áhættuþættir fyrir félagslega einangrun hjá ungum atvinnulausum er skortur á 

hæfni eða menntun, áhugaleysi á vinnumarkaðinum, ótryggur fjárhagur, lítil aðstoð stofnana 

og lítill eða enginn félagslegur stuðningur (Kieselbach, 2003). 

Samkvæmt könnun sem Heimili og skóli gerði árið 2009 á högum ungs fólks á aldrinum 

16 – 20 ára sem ekki stundaði nám við framhaldsskóla kom í ljós að þessi hópur átti í verri 

félagslegum tengslum við foreldra, vini og stofnanir samfélagsins heldur en jafnaldrar þeirra 
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sem voru í framhaldsskólum. Ungmenni sem eru aðallega í vinnu eða atvinnulaus segjast 

upplifa minni hlýju, stuðning og aðhald frá foreldrum heldur en þau ungmenni sem eru í 

einhverskonar námi utan hefðbundins framhaldsskóla. Þessi ungmenni reyndust einnig hafa 

lakara sjálfstraust , finna fyrir einmannaleika og eiga erfitt með að eignast vini auk þess sem 

mörg þeirra sýna ýmis einkenni þunglyndis. Einnig er minna um að þessi ungmenni taki þátt í 

skipulögðu félags-, tómstunda- og íþróttastarfi en þau sem eru í einhvers konar námi (Hrefna 

Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og Jón 

Sigfússon, 2009). 

Atvinnuleysi getur leitt til félagslegrar einangrunar hjá ungu fólki en það getur einnig 

orðið til þess að hinn atvinnulausi finni sér félagsskap meðal annarra ungmenna sem eru í 

sömu stöðu og hann, það er atvinnulaus. Þá getur komið upp sú staða að innan hópsins að 

hann hafni reglum og gildum samfélagsins og að andstaða gegn vinnu skapist sem eykur 

líkurnar á því að einstaklingurinn festist í viðjum atvinnuleysis og að hann hafi engan áhuga á 

því að breyta því (Hammer, 2000). 

3.4 Atvinnuleysi og heilsa 

Atvinnuleysi getur haft slæm áhrif á heilsu atvinnulauss ungs einstaklings en rannsóknir hafa 

sýnt að áhrifin eru mest þegar að um langtímaatvinnuleysi er að ræða. Langtímaatvinnuleysi 

hjá ungu fólki getur haft slæm áhrif á heilsu þess jafnvel löngu eftir að það hefur fundið aftur 

vinnu. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á langtímaáhrif atvinnuleysis á heilsu ungs fólks sem 

hefur verið atvinnulaust í hálft ár eða lengur hafa leitt í ljós sterk tengsl milli 

langtímaatvinnuleysis og síðari reykingar, andlegra kvilla eins og kvíða og þunglyndis og hjá 

karlkynsþátttakendum reyndust einnig oft vera sterk tengsl milli líkamlegra kvilla og 

atvinnuleysis á yngri árum (Hammarström & Janlert, 2002). 

Ungt atvinnulaust fólk finnur oft fyrir skömm yfir því að vera án atvinnu. Þau sem 

upplifa meiri skömm glíma oft við verri geðræna heilsu en þau sem ekki upplifa skömm. 

Rannsóknir hafa sýnt að neysla á róandi lyfjum og áfengi er oft meiri hjá þeim sem eru 

atvinnulausir heldur en þeim sem hafa atvinnu. Líkamleg vandamál eins og meltingartruflanir 

hrjá oft ungt atvinnulaust fólk og eins er það oft neikvæðara gagnvart framtíðinni en þeir 

sem hafa atvinnu (Björklund & Eriksson, 1998).  

Léleg andleg heilsa getur verið tengd fjárhagslegum erfiðleikum sem fylgja oft í kjölfar 

atvinnumissis. Í löndum eins og Danmörku og Finnlandi þar sem bótakerfið er ríflegra hafa 
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rannsóknir sýnt að minni tengsl milli lélegrar andlegrar heilsu og atvinnuleysis en í þeim 

löndum þar sem bótakerfið er lélegra. Sömu rannsóknir hafa þó sýnt að andleg heilsa fer 

batnandi að einhverju leiti hjá þeim sem finna vinnu eða fara í nám. Efnahagslegur skortur 

virðist því vera sterklega tengdur andlegri heilsu og hafa slæm áhrif á hana (Hammer, 2000). 

Á Íslandi er meira um það að ungt atvinnulaust fólk búi enn í foreldrahúsum eða með 

maka en í Danmörku. Því ætti félagsleg staða og þar með einnig andleg heilsa ungs 

atvinnulauss fólks á Íslandi að vera betri en hjá atvinnulausu ungu fólki í Danmörku 

(Hammer, 2000).  

Á Íslandi var gerð könnun á högum ungs fólks en hún leiddi í ljós að andleg og líkamleg 

heilsa þeirra sem ekki stunduðu nám við framhaldsskóla var oft verri og neysla vímuefna var 

meiri. Þátttakendum var skipt í þrjá hópa; ungmenni sem segjast aðallega vera í námi, sem 

segjast vera aðallega í vinnu og loks ungmenni sem segjast vera atvinnulaus. Þau sem segjast 

vera aðallega í námi eru í námi utan hefðbundins framhaldsskóla. Þegar svör hópanna eru 

borin saman kemur í ljós að þau ungmenni sem segjast vera aðallega í vinnu eða atvinnulaus 

telja hag sinn og líðan verri en þau ungmenni sem segjast vera aðallega í námi. Benda 

niðurstöðurnar til þess að allt nám á framhaldsskólastigi utan hefðbundins framhaldsskóla 

hafi jákvæð áhrif á bæði andlega og líkamlega líðan ungmenna (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og Jón Sigfússon, 2009). 

Erlendar kannanir hafa sýnt að þegar að kreppir og atvinnuleysi eykst þá fjölgar þeim 

sem fara á örorku. Frá því að kreppan skall á í lok árs 2008 hefur einstaklingum með 75% 

örorkumat fjölgað um 34,5% meira að meðaltali á mánuði en var fyrir kreppuna 

(Vinnumálastofnun, 2010-a). 

Bakgrunnur ungra atvinnuleitenda getur líka verið mikilvægur hvað varðar heilsu og 

líkurnar á atvinnuleysi. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem OECD framkvæmdi árið 

1996, reyndist stór hluti ungra atvinnuleitenda í OECD löndunum koma úr fjölskyldum úr 

verkamannastétt. Rannsóknin sýndi einnig að andlegt álag meðal atvinnulausra er meira 

meðal þeirra sem koma úr verkamannastétt en þeirra sem koma úr efri stéttum. Ástæða 

þess er sú að þeir sem koma úr verkamannastétt eru viðkvæmari fyrir efnaagslegum skorti. 

Eins getur getur skilnaður foreldra eða það að alst upp hjá einstæðu foreldri haft neikvæð 

áhrif á geðheilsu og leitt til fátæktar (Hammer, 2000). 
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4 Úrræði  

Samkvæmt lögum nr. 55/2006 fer velferðarráðherra, áður félagsmálaráðherra, með 

yfirstjórn á vinnumarkaðsaðgerðum en það er hlutverk Vinnumálastofnunar að sjá um 

framkvæmd þeirra. Vinnumarkaðsúrræði skiptast í einstök námskeið sem hafa það að 

leiðarljósi að styrkja einstaklinginn eða tiltekna færni hans, starfsúrræði sem getur verið 

kynning, ráðgjöf eða reynsluráðning, atvinnutengd endurhæfing, ráðgjöf, sjálfboðaliðastörf, 

eigið frumkvöðlastarf og svo námsúrræði (Vinnumálastofnun, e.d.-a).  

Vinnumálastofnun býður upp á námsúrræði sem hluta af virkniúrræðum. Námið þarf 

að vera samkvæmt námsskrá sem er samþykkt af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Boðið er 

upp á námskeið á vegum Símenntunarmiðstöðva, Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, 

endurhæfingarmiðstöðva, Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins auk annarra námskeiða sem 

styrkt geta fólk á vinnumarkaði. Einnig er boðið upp á námskeið eða nám við 

endurmenntunarstofnanir á háskólastigi og nám á framhaldsskólastigi (Vinnumálastofnun, 

e.d.-d).  

Námssamningur er gerður við atvinnuleitandann eða veittur námsstyrkur þar sem 

Vinnumálastofnun veitir styrks til þátttöku í námsskeiði sem ekki er innan þeirra námsskeiða 

sem Vinnumálastofnun býður upp á. Atvinnuleitandi getur gert námssamning við 

Vinnumálastofnun að því gefnu að hann hafi verið starfandi á Íslandi í sex mánuði áður en 

hann skráði sig atvinnulausan, að námið sé hluti af vinnumarkaðsúrræðum og að námið sé 

ekki lánshæft hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna (Vinnumálastofnun, e.d.-e). 

Námssamningurinn er gerður til einnar annar eða 13 vikna en hægt er að framlengja 

samninginn í tvær annir. Ekki er hægt að gera námssamning um nám til stúdentsprófs nema 

með sérstakri undanþágu. Atvinnuleitandinn er undanþeginn virkri atvinnuleit á meðan 

námssamningurinn er í gildi. Einnig er hægt að gera námssamning þar sem atvinnuleitandi er 

virkur í atvinnuleit en getur tekið allt að 9 einingar á önn í framhaldsskóla eða 10 ECTS 

einingar í háskóla á önn það gildir þó ekki um þá sem eru að koma úr námi 

(Vinnumálastofnun, e.d.-a).  
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4.1 „Ungt fólk til athafna“ 

Ung fólk til athafna eða UFTA er átaksverkefni sem farið var af stað með í janúar 2010 að 

frumkvæði félags- og tryggingarmálaráðuneytisins. Átakið er fyrir ungt atvinnulaust fólk á 

aldrinum 16 – 29 ára og nær yfir allt landið. Vinnumálastofnun sér um alla framkvæmd 

verkefnisins en markmið átaksins er að frá því að einstaklingur á þessum aldri verður 

atvinnulaus skuli ekki líða meira en þrír mánuðir þar til einstaklingurinn fær tækifæri til að 

bæta hæfni sína og styrkja þannig stöðu sína á vinnumarkaðinum, finna nýja vinnu eða 

aðstoð við að koma sér af stað í nám (Vinnumálastofnun, e.d.-b). 

Með aukinni virkni má reyna að berjast gegn áhrifum langtímaatvinnuleysis á líf og 

heilsu ungs fólks en erlendar rannsóknir hafa sýnt að ungt fólk er mjög viðkvæmt fyrir 

áhrifum langtímaatvinnuleysis (Velferðarráðuneytið, 2010).  

Upphaflega náði átakið til aldursflokksins 16 – 24 ára en þegar átaksverkefninu Þor var 

hrint af stað þá var aldurinn hækkaður upp í 29 ára. Þor er átaksverkefni sem ætlað er fyrir 

atvinnuleitendur 30 ára og eldri, og miðar að því að vinna gegn neikvæðum afleiðingum 

langtímaatvinnuleysis. Um leið og ungur einstaklingur skráir sig atvinnulausan skrifar hann 

jafnframt upp á þátttöku sína í vinnumarkaðsúrræði (Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 

55/2006).    

Ákveðið ferli fer af stað um leið og einstaklingurinn hefur skráð sig hjá 

Vinnumálastofnun. Helstu aðalatriði í þeim ferli er kynningarfundur sem fer fram fljótlega 

eftir að einstaklingurinn skráir sig atvinnulausan, einstaklingsráðgjöf þar sem veittur er 

stuðningur, náms- og starfsráðgjöf og farið er yfir það sem í boði er fyrir einstaklinginn. 

Einnig er gerð einstaklingsmiðuð virkniáætlun. Einstaklingurinn velur úr og skráir sig í þau 

úrræði sem honum líst vel á (Velferðarráðuneytið, 2010).  

Úrræðin eru fjölbreytt en ekki er í boði fyrir þann atvinnulausa að vera aðgerðarlaus. 

Meðal þeirra úrræða sem í boði eru er eftirfarandi:  

 -Námstækifæri hjá símenntunarstöðvum og fullorðinsfræðsluaðilum. 

 -Starfs- og starfsþjálfunartækifæri sem boðið er upp á í samráði við aðila 

vinnumarkaðarins, sveitarfélaga og fleiri. 

 -Störf á vegum sjálfboðaliðasamtaka eins og Rauða kross Íslands og fleiri slíkra. 

 -Námstækifæri við framhaldsskóla bæði á Háskóla- og framhaldsskólastigi. 
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Aðdragandi verkefnisins var sá að árið 2009 settu félags- og tryggingamálaráðherra og 

mennta- og menningarmálaráðherra á stofn vinnuhóp sem ætlað var að kanna hver staða 

ungs atvinnulauss fólks hér á landi væri og eins átti hópurinn að koma með hugmyndir að 

lausnum. Helstu tillögur vinnuhópsins voru að auka þyrfti virkni þeirra sem atvinnulausir 

voru, auka ráðgjöf til atvinnulausra og starfsnám auk þess að auka námstækifæri 

(Vinnumálastofnun, e.d.-b).  

Átaksverkefnið fór svo af stað í byrjun árs árið 2010 og strax var farið í það að gera 

úttekt á átakinu en niðurstöður átaksins voru birtar í maí 2010. Könnuð voru viðhorf unga 

fólksins til átaksins og væntingar. Könnun var send til ungs fólks á aldrinum 16 – 24 sem var 

skráð atvinnulaust eða hafði nýverið verið afskráð af atvinnuleysisskrá, samtals 3958 

einstaklingar. Af þeim svöruðu 2772 einstaklingar. Misjafnt var hvar í ferlinu þátttakendur 

voru staddir, sumir höfðu lokið úrræðum, aðrir höfðu hætt áður en því lauk og sumir voru 

rétt að byrja. Helstu niðurstöður úttektarinnar voru að þeir sem höfðu lokið úrræði sem var 

hluti af átakinu ungt fólk til athafna eða sem hætt höfðu í úrræði áður en því lauk voru mun 

virkari í að sækja um vinnu í samanburði við þau ungmenni sem ekki höfðu tekið þátt í 

úrræði eða voru nýbyrjuð (Ásdís A. Arnalds, og Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir, 2010).  

Flestir þátttakenda voru ánægðir með þá kynningu sem þeir höfðu fengið á úrræðum 

sem stóðu þeim til boða. Meirihluti þeirra sem lokið höfðu úrræði voru jákvæðir í garð 

úrræðisins og töldu það hafa aukið færni þess auk þess töldu ríflega helmingur þeirra að 

úrræðið hafi aukið möguleika þeirra á vinnumarkaðinum. Mörg þeirra töldu að andleg líðan 

sín hefði batnað til muna eftir þátttöku í úrræði og eins að þau ættu auðveldara með 

samskipti við annað fólk (Ásdís A. Arnalds, og Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir, 2010).  

Það reyndist þó vera munur á svörum milli þeirra sem enn voru atvinnulaus og þeirra 

sem komin voru með vinnu. Þau sem komin voru með vinnu töldu andlega- og líkamlega 

heilsu sína vera betri en þau sem enn voru atvinnulaus. Munur reyndist vera á jákvæðni til 

framtíðarinnar eftir því hvaða úrræði þátttakendur höfðu valið sér en þeir sem valið höfðu 

sér smiðjur  eða klúbba voru nokkuð neikvæðari hvað framtíð þeirra varðar en þeir sem valið 

höfðu sér námsleiðir á framhalds- eða háskólastigi (Ásdís A. Arnalds, og Ingibjörg Lilja 

Ómarsdóttir, 2010).  

Almennt voru þeir sem lokið höfðu úrræðum mun jákvæðari í garð allra þátta sem 

átaksverkefnið ungt fólk til athafna varðar en þeir sem ekki höfðu hafið eða voru nýbyrjaðir í 

úrræði (Ásdís A. Arnalds, og Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir, 2010).  
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Ráðgjafar sem talað var við í könnuninni voru jákvæðir á árangur átaksins þar sem þau 

sæju jákvæðar breytingar á þátttakendunum. Sjálfstraust þeirra og andleg líðan hefði batnað 

sem oft kæmi til vegna þess að þau væru ekki eins félagslega einangruð og áður en þau tóku 

þátt í átakinu. Þó töldu þeir sig sjá mun á viðhorfi ungmennanna eftir því hversu lengi þau 

væru búin að vera á atvinnuleysisskrá. Þau sem hefðu verið atvinnulaus í lengri tíma væri 

mun neikvæðari en þau sem hefðu verið atvinnulaus í styttri tíma. 

 Sumir ráðgjafanna töldu að eftir sex mánuði af atvinnuleysi væri eins og sum 

ungmennanna hefðu gefist upp, þau hefðu vanist því að hafa ekkert fyrir stafni og áhuginn á 

úrræðum hafði minnkað. Ráðgjafarnir töldu að með þeim stuðningi og aðhaldi sem að 

ráðgjafar Vinnumálastofnunar veittu þessu unga fólki hefði tekist að koma þó nokkrum aftur 

í nám sem áður höfðu flosnað upp úrnámi. Vinsælustu námskeiðin voru þau sem veittu unga 

fólkinu einhverskonar réttindi eða starfsreynslu (Ásdís A. Arnalds og Ingibjörg Lilja 

Ómarsdóttir, 2010). 

Haustið 2010 voru um 90% ungs atvinnulauss fólks á aldrinum 16 – 24 ára orðnir 

þátttakendur í einhverskonar virkniúrræði. Reynslan af átakinu Ungt fólk til athafna var það 

góð að ákveðið var að koma af stað svipuðu átaki fyrir atvinnulaust fólk 30 ára og eldra. Átak 

þetta kallast Þor og fór af stað haustið 2010 ( Ásdís A. Arnalds og Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir, 

2010).  

4.2 Þróun námsúrræða fyrir atvinnulaust ungt fólk 

Í framhaldi af skýrslu vinnuhóps sem félags- og tryggingaráðuneytið setti á stofn árið 2009 

var átakinu „Ungt fólk til athafna“ hrint af stað en Vinnumálastofnun sá um framkvæmd 

þess. Átaksverkefni þetta miðaði að því að skapa yfir 2.000 náms- og starfstækifæri fyrir ungt 

atvinnulaust fólk á aldrinum 16 – 29 ára á árinu 2010 (Vinnumálastofnun, 2009). 

Í janúar 2010 gerðu Félags- og tryggingamálaráðuneytið og mennta- og 

menningarmálaráðuneytið með sér samkomulag um að þróa ný námstækifæri fyrir 

atvinnulaust ungt fólk. Til þess að af þessu mætti verða þurfti að semja við framhaldsskólana 

um að taka við ungu atvinnulausu fólki á aldrinum 18 – 24 sem hefði hug á skólavist en til 

þess að af því yrði þyrfti að fjölga skólaplássum. Mikið af þessu unga fólki hafði flosnað upp 

úr námi í framhaldsskólum og því væri mikilvægt að þróa námsúrræði fyrir þennan hóp. 

Vinnumálastofnun var gert heimilt að gera námssamninga við þessa einstaklinga sem gilti 

eina önn í senn sem vinnumarkaðsúrræði og gerði þeim því kleift að halda rétti sínum til 



  

24 

atvinnuleysisbóta. Áætlað var að á árinu 2010 myndu um 450 einstaklingar geta nýtt sér nýju 

námstækifærin (Velferðarráðuneytið, 2010, janúar).  

Í febrúar 2010 gerði Vinnumálastofnun samning við Kvasir sem gilti til lok þess árs um 

að fræðslu- og símenntunarstöðvar myndu „annast kennslu, starfsþjálfun vegna 

atvinnutengds náms, stuðning og ráðgjöf fyrir allt að 700 unga atvinnuleytendur“ (Kvasis, 

2010).  

Haustið 2010 var 190 atvinnulausu ungu fólki yfir 18 ára tryggt pláss í 

framhaldsskólum. Fé var veitt úr atvinnutryggingarsjóði til að mæta auknum kostnaði 

skólanna við þessa aðgerð. Þetta var gert í framhaldi góðrar reynslu af átakinu „Ungt fólk til 

athafna“ á vorönn. 

Áframhald af átakinu „Ungt fólk til athafna“ er átakið „Nám er vinnandi vegur“ en það 

er skylt átak sem annars vegar er ætlað að skapa námstækifæri fyrir atvinnulausa og hins 

vegar að tryggja öllum yngri en 25 ára pláss í framhaldsskólum sem það vilja og sem uppfylla 

inntökuskilyrði. Nám er vinnandi vegur byggir á markmiði sóknaráætlunarinnar „Ísland 2020“ 

að hafa árið 2020 minnkað hlutfall þeirra sem ekki hafa lokið framhaldsskóla úr 30% niður í 

10% (Velferðarráðuneytið, 2010, ágúst). 

Forsætisráðherra setti saman samráðshóp um atvinnumál í byrjun árs 2011. Markmið 

hópsins var að koma með tillögur að vinnumarkaðsúrræðum, starfs- og endurmenntunar og 

endurhæfingar auk þess að koma með tillögur að mótun atvinnuáætlunar og sköpun starfa. 

Samráðshópurinn lauk vinnu sinni í maí og voru tillögur hans tvíþættar og munu þær skapa 

um 1500 tækifæri til starfstengdra úrræða auk 1000 tækifæra til náms ( Velferðarráðuneytið, 

2011). 

Sumarið 2011 náðist sá árangur að öllum einstaklingum á aldrinum 18-25 sem 

uppfylltu skilyrði var tryggð skólavist í framhaldsskólum haustið 2011. Einnig á í ár og á 

næstu tveimur árum að skapa námstækifæri fyrir um 1.000 einstaklinga í atvinnuleit. Tillaga 

þessi kom frá velferðarráðherra og mennta- og menningarmálaráðherra og var samþykkt af 

ríkisstjórninni.  Ríkissjóður og atvinnutryggingasjóður munu greiða kostnaðinn af þessu. Átak 

þetta byggist á stefnumörkun sóknaráætlunarinnar Ísland 2020 (Menntamálaráðuneytið,  

2011). 

Sóknaráætlunin Ísland 2020 er áætlun ríkisstjórnarinnar til að efla atvinnulífið og 

lífsgæði í landinu. Ljóst var eftir að alþjóðlega fjármála- og efnahagskreppan skall á að setja 

þyrfti ný markmið og endurforgangsraða. Meðal helstu áhersluþátta áætlunarinnar er 
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samfélag þekkingar, velferðar og sjálfbærni. Takmarkið er meðal annars að árið 2020 verði 

hlutfalla atvinnulausra af heildarvinnuafli komið niður í 3%, að hlutfall þeirra íslendinga á 

aldrinum 25 til 64 ára sem ekki hafa lokið framhaldsmenntun verði komið niður í 10% og 

lækka hlutfall þeirra einstaklinga á aldrinum 18 til 66 sem eru með 75% örorkumat. Til að ná 

þessum markmiðum er ætlunin að skapa ný og fjölbreytt störf, koma með framsækna 

menntastefnu og veita þeim sem tímabundið lenda út af vinnumarkaðinum tækifæri til náms 

og starfsþjálfunar en menntun telst vera lykilatriði að bættri framtíð. Sóknaráætlunin leggur 

áherslu á að gera verknámi hærra undir höfði og auka virðingu hennar en mikilvægt er að 

fjölga iðn- og tæknimenntuðu fólki til að svara þörfum vinnumarkaðarins. Efla þarf tengsl 

framhaldsskólana við verknám auk þess sem mikilvægt sé að sporna gegn brotthvarfi úr námi 

(Forsætisráðuneytið, 2011). 

4.3 Úrræði annarra Evrópulanda 

Á öllum norðurlöndunum er lögð áhersla á að virkja þann atvinnulausa. Tilgangur þess er að 

hvetja einstaklinginn til að sækja sér menntunar og þjálfunar sem gerir hann að hæfari 

starfskrafti og þar með eftirsóknarverðari á vinnumarkaðinum. Jafnframt eru öll 

norðurlöndin með vinnumálastofnanir sem sjá um að miðla störfum til atvinnulausra. 

Evrópusambandið kom með leiðbeiningar um atvinnustefnu fyrir aðildarlönd sín. Samkvæmt 

þeirri stefnu á að vera búið að bjóða öllu atvinnulausu ungu fólki starf, endurþjálfun, 

starfsnám eða annað slíkt áður en það hefur verið atvinnulaust í sex mánuði. Í stefnunni 

kemur jafnframt fram að bæta eigi menntakerfin meðal annars með því að huga betur að 

þeim sem við einhverskonar námsörðuleika glíma til að reyna að koma í veg fyrir að ungt fólk 

flosni upp úr námi (O´Higgins, 2001). 
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5 Menntun 

Menntun er lausnin á atvinnuleysi, eru orð sem oft koma upp þegar rætt er um hvernig hægt 

sé að sporna gegn atvinnuleysi ungs fólks. Menntun skiptir máli en afleiðingar kreppu eru 

oftast mun meiri hjá þeim sem litla menntun hafa og litla þjálfun hafa á vinnumarkaðinum. 

Hætta er á að ungt atvinnulaust fólk með litla menntun og sem litla þjálfun á vinnumarkaði 

hafa verði „týnd kynslóð“. Til að koma í veg fyrir þetta er mikilvægt að stjórnvöld hafi góða 

vinnumarkaðsstefnu og leiðir til að koma í veg fyrir að ungt atvinnulaust fólk missi tengslin 

við vinnumarkaðinn og skemmi þar með atvinnumöguleika sína. Rannsóknir á afleiðingum 

efnahagskreppna á ungt fólk hafa sýnt að efnahagskreppa hefur skaðleg áhrif á atvinnuleysi 

ungs fólks í fimm ár eftir að kreppan hefst, mestu áhrifin eru á öðru og þriðja ári eftir upphaf 

kreppunnar (Choundry, Marelli og Signorelli, 2010). 

Þegar töflur yfir menntun atvinnulausra á Íslandi eru skoðaðar kemur í ljós að mjög 

stór hluti atvinnulausra er einungis með grunnskólanám að baki. Á árunum eftir 2007 eru 

milli 60% og 75% atvinnulausra einstaklinga í aldurshópnum 16-29 einungis með 

grunnskólanám að baki (Vinnumálastofnun, 2011-c). 

Það er þekkt staðhæfing að betri menntun minnki líkurnar á því að verða atvinnulaus. 

Almennt er það svo að hátt menntunarstig leiðir til góðs mannauðs og góður mannauður 

leiðir til hærri framleiðni. Því er það svo að þegar að kreppir að þá vilja fyrirtækin halda sinni 

góðu framleiðni og láta þá síður það fólk fara sem heldur henni uppi, það er vel menntað fólk 

með mikla færni í starfi. Einnig líta atvinnurekendur oft svo á að þeir sem hafa hátt 

menntunarstig hafi betri meðfædda getu en hinir og eru því líklegri til að ráða slíkt fólk 

(Núñes og Livanos, 2009).    

Hátt menntunarstig bendir ekki einungis til aukinnar hæfni til starfs heldur er einnig 

vísbending fyrir atvinnurekendur um betri félagsfærni starfsmannsins og gefur til kynna að 

starfsmaðurinn sé stundvís, fjölhæfur og hafi getu til að læra inn á starfið. Tæknivæðingar 

hjá fyrirtækjum hafa jafnframt aukið kröfurnar til starfsmannanna og því er líklegra að 

atvinnurekendur ráði fólk með hærra menntunarstig því það er líklegra til að standast þær 

kröfur sem gerðar eru. Eftir því sem menntunarstigið er hærra í samfélaginu þá eykur það 

líkurnar á atvinnuleysi meðal þeirra sem litla grunnmenntun hafa (Orzag, Phelps og Zoega, 

1997). 
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Það er ódýrara fyrir fyrirtæki að reka ungt fólk með litla reynslu og hæfni þegar að 

samdráttur verður hjá fyrirtækinu heldur en að láta reynslumeiri einstaklinga fara. Einnig 

getur falist mikill kostnaður í því fyrir fyrirtæki að þjálfa upp óreynda starfsmenn og því oft 

hagkvæmara að ráða fólk með reynslu. Einnig er það svo að oft eru þeir starfsmenn sem 

stystan tíma hafa unnið hjá fyrirtækinu látnir fara fyrstir þegar samdráttur er og oft eru það 

einnig yngstu starfsmennirnir (O´Higgins, 2001). 

Í rannsókn sem gerð var í 16 OECD löndum kom í ljós að í öllum löndunum hafði 

menntun áhrif á gæði þeirra starfa sem unga fólkinu bauðst. Þeir sem voru minna menntaðir 

áttu frekar á hættu að fá lélegri störf heldur en þeir sem betur voru menntaðir. Þeir sem 

fengu léleg störf stóðu þó betur að vígi heldur en þeir sem fóru úr námi í atvinnuleysi því 

lélegu störfin voru oft biðstöð meðan beðið var eftir betra starfi. Þó voru margir sem ekki 

komust út úr þessum hringi lélegra starfa, tímabundinna starfa og jafnvel atvinnuleysis. 

Menntunarkerfi skipta miklu máli hvað varðar skiptin úr námi yfir á vinnumarkað. Þau lönd 

sem bjóða upp á tvíþætt menntakerfi þar sem námsmenn hafa val milli tveggja leiða, annars 

vegar leiðin til háskólamenntunar eða leiðin til iðn- eða verknáms þar sem blandað er saman 

skóla og þjálfun á vinnumarkað, sýna oft betri árangur þegar það kemur að skiptum 

ungmenna frá námi yfir í vinnu (OECD, 1998). 

Mikilvægi menntunar fyrir ungt fólk til að komast inn á vinnumarkaðinn er ólíkt eftir 

þjóðum. Rannsóknir hafa sýnt að í Þýskalandi er vegurinn inn á vinnumarkaðinn mun 

auðveldari fyrir þá sem lokið hafa námi en hina sem ómenntaðir eru og þá sérstaklega þá 

sem lokið hafa iðnnámi. Eftir að inn á vinnumarkaðinn er komið virðist menntun skipta 

óverulegu máli varðandi hættuna á að verða atvinnulaus (Brauns, Gang og Scherer, 2001). 

 Í flestum Evrópulöndum eykur hátt menntunarstig líkurnar á því að finna vinnu en 

undantekning er þó í Suður – Evrópu en þar virðist menntunarstig þess atvinnulausa skipta 

minna máli en reynsla á vinnumarkaðinum (Russell og O´Connell, 2001).  

Íslendingar eru vel menntuð þjóð en það er ekki sjálfgefið að sú menntun sem þeir hafa 

sótt sér gagnist vinnumarkaðinum eða þeim sjálfum. Bóknám verður sífellt vinsælla hér á 

landi en sú þróun er kannski ekki hagkvæm fyrir atvinnulífið og þróun þess þegar fram í sækir 

en eins og Stefán Ólafsson (1992) kemur inn á í kafla um hlutverk menntunar: 

„Þetta þýðir að þó að hátt hlutfall aldurshópa sæki í háskólanám þá er það ekki 

sjálfkrafa merki um skynsamlega menntastefnu eða skynsamlega nýtingu mannauðsins. Sá 



  

28 

geiri menntakerfisins sem sinna skal iðnmenntun, tæknimenntun og sérhæfðri verkmenntun 

á að leika höfuðhlutverk í menntakerfi sérhvers þróaðs þjóðfélags“ (Sammennt, 1992). 

Tvískipt menntakerfi hafa reynst betur þegar kemur að færslu frá námi til vinnu hjá 

ungu fólki heldur en raðmenntakerfi sem byggjast á skólanámi eingöngu. Tvískipt 

menntakerfi byggjast á tveimur leiðum til náms, skólaganga í átt að hærra menntunarstigi og 

vinnuþjálfun með námssamningi sem tekur við af lægra menntastigi. Þetta tvískipta kerfi 

hefur verið við lýði í langan tíma í Þýskalandi og einnig að einhverju leiti í Austurríki, Sviss og 

Danmörku. Raðmenntakerfið byggist á skólagöngu þar sem að eitt skólastig tekur við þar 

sem annað endar og svona heldur það áfram þar til einstaklingurinn útskrifast með 

einhverskonar námsgráðu og fer út á vinnumarkaðinn. Þetta kerfi er algengasta 

menntakerfið í Evrópu. Tvískipta menntakerfið býður upp á þessa leið en bíður einnig upp á 

að þeir sem yfirgefa skóla eftir skyldunám geta gert námssamning við fyrirtæki eða farið í 

starfsþjálfun. Námssamningarnir eru þess eðlis að meiri hluti námsins fer fram inni á 

vinnustaðnum en hluti fer fram í skóla þar sem fræðilegi hluti námsins fer fram. Námið tekur 

tvö og hálft til þrjú ár og er einstaklingurinn á nemalaunum á meðan. Að námi loknu fær 

einstaklingurinn prófskírteini í hendurnar (O´Higgins, 2001).  

 Stór hluti ungs fólks í Þýskalandi velur að fara þessa leið og einnig er nokkuð stór hluti 

þeirra einstaklinga sem klárar nám á framhaldsskólastigi sem fer að því loknu á slíkan 

námssamning. Fyrirtæki fá á þennan máta starfsmann sem kostar þá lítið því nemalaunin 

nema einungis um þriðjungi af þeim launum sem hæfur starfsmaður fær greidd í laun. 

Jafnframt tekur ríkið yfir hluta þess kostnaðar sem hlýst af þjálfuninni. Því er það svo að allir 

aðilar græða á þessu fyrirkomulagi. Sum lönd eins og Frakkland og Ítalía bjóða upp á 

menntakerfi þar sem boðið er upp á starfsnám sem fer fram innan skólanna en það hefur 

ekki reynst nægilega vel. Það virðist því sem að það sem reynist best sé að tengja 

menntakerfið og vinnumarkaðinn betur saman eins og gert er í Þýskalandi (O´Higgins, 2001). 

Menntakerfið þar er þess eðlis að með þessu tvískipta kerfi eru fleiri möguleikar til 

náms í boði fyrir ungt fólk og því meiri líkur á að það finni nám við sitt hæfi. Þetta minnkar 

jafnframt líkurnar á því að ungt fólk flosni upp úr námi. Atvinnuleysi ungs fólks er þó 

vandamál í Þýskalandi líkt og í öðrum Evrópulöndum þrátt fyrir tvískipta menntakerfið. 

Nokkuð er um að ungt fólk sem lokið hefur námssamningi finni ekki starf og ef langur tími 

líður er hætta á að þetta fólk verði langtímaatvinnulaust. Einnig hefur ekki fundist viðeigandi 

lausn á atvinnuleysi fólks sem fellur utan námskerfisins. Það er því ekki nóg að gera bara 
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breytingar á menntakerfinu það þarf líka að vera til staðar tiltölulega heilbrigt efnahagskerfi í 

landinu (O´Higgins, 2001).  

Hér á Íslandi var lengi hefð fyrir starfsmenntun en það er nám sem er undirbúningur 

fyrir ákveðin störf á vinnumarkaðinum. Þróunin hefur þó verið sú að sífellt færri sækja sér 

starfsmenntun á meðan að fjölgun hefur orðið í bóknámi. Skýringuna á því gæti verið að leita 

bæði í takmörkuðu framboði á starfsnámi auk þess sem oft reynist erfitt að komast á 

námssamning en fjöldi þeirra er oft takmarkaður. Einnig er oft um áhugaleysi nemenda í garð 

starfsnáms að ræða en áhugaleysið gæti stafað af skorti á upplýsingum og fræðslu um 

starfsnám (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). 

Undanfarin ár hefur þróunin verið sú að sífellt fleiri ljúka hærra menntunarstigi og því 

er framboð af þeim einstaklingum meira á vinnumarkaðinum en áður var. Þetta hefur leitt til 

þess að atvinnumöguleikar vel menntaðs fólks með góða færni eru ekki eins öruggir og áður 

var. Sífellt fleiri vel menntaðir eru því á meðal atvinnulausra og ef þessi þróun heldur áfram 

mun sú tala einungis hækka. Þetta þýðir það að meðal hinna atvinnulausu eru að verða til 

tvær stéttir atvinnulausra. Þeir menntuðu og þeir ómenntuðu. Það gefur auga leið að þegar 

hlutfall menntaðra meðal atvinnulausra hækkar þá gerir það stöðu þeirra ómenntuðu enn 

verri. Samkeppnin um laus störf eykst og þeir ómenntuðu standa þar höllum fæti (Núñes og 

Livanos, 2009).   

Fimm árum eftir að hafa farið úr fullu námi yfir á vinnumarkað er langtímaatvinnuleysi 

mun algengara hjá þeim sem eru með lægra menntastig og algengast hjá þeim sem hafa ekki 

lokið meira en skyldunámi (O´Higgins, 2001).   

Ungt fólk eru einstaklingar í mótun og þroska og hætta er á að langtímaatvinnuleysi 

hafi langtímaáhrif á það sem einstaklinga, það skili eftir sig ör hjá þeim. Ungt fólk er yfirleitt 

sveigjanlegt og auðvelt að þjálfa það og svo virðist sem að þau hegðunarmynstur sem þau 

læra þá komi til með að halda sér í framtíðinni. Langtímaatvinnuleysi á þessum árum getur 

haft áhrif á atvinnumöguleika þeirra í framtíðinni og fjárhagsaðstæður. Atvinnuleysi ungs 

fólks virðist vera tengt fíkniefnamisnotkun og glæpum með tilheyrandi kostnaði fyrir 

samfélagið bæði fjárhagslegum og samfélagslegum. Hætta er á að þessi hegðun geti 

viðhaldið sér hjá sumum þessara einstaklinga (O´Higgins, 2001).     

Vinnumarkaðsaðgerðir eru mikilvægar fyrir ungt fólk og er mikilvægt að þegar verið er 

að hanna úrræði fyrir ungt atvinnulaust fólk að allar aðgerðir séu samhæfðar og að samvinna 

sé milli stofnana, ráðuneyta og aðila vinnumarkaðarins til að sem bestur árangur náist. Það 
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hefur sýnt sig að þau lönd þar sem aðgerðir eru samhæfðar þau ná betri árangri. Einnig er 

mikilvægt að aðgengi að upplýsingum um þau vinnumarkaðsúrræði sem í boði eru séu 

aðgengileg fyrir unga fólkinu til að þau nýtist sem best og til að hvert þeirra geti fundið það 

úrræði sem hentar þeim best. Úrræði sem erfitt er að nálgast upplýsingar um er gagnslaust 

úrræði. Mikilvægt er að gera umskiptin frá námi yfir á vinnumarkaðinn eins auðveld og 

kostur er (O´Higgins, 2001).  

Brotthvarf úr námi er mikið hér á landi og er áhyggjuefni. Ísland hefur sérstöðu meðal 

evrópskra þjóða hvað þennan vanda varðar. Einnig er það svo að Íslendingar ljúka 

framhaldsnámi mun eldri en gerist hjá öðrum þjóðum. Algengt er að um 24 ára aldur hafi 

ekki nema 60% af hverjum árgangi lokið framhaldsnámi (Vinnumálastofnun, 2009).   

Frá haustinu 2002 til haustsins 2003 var brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum 

19,3% eða 4.100 nemendur. Flestir þeirra sem hættu eða tóku sér hlé frá námi voru í 

fjarnámi eða 54,2%. Brotthvarf úr námi er mest við upphaf náms og eru karlar og þeir sem 

eru í starfsnámi líklegri til að hætta eða gera hlé á námi. Minnst er brotthvarf úr námi meðal 

þeirra sem eru í fullu námi í dagskóla. Kannanir hafa sýnt að nokkur fjöldi þeirra sem hætta 

eða gera hlé á námi taka aftur upp nám síðar (Hagstofa Íslands, 2004).  

Þegar skoðuð var staða árgangs nemenda fædda árið 1982 þegar þeir voru 24 ára kom 

í ljós að um 37,9% þeirra höfðu ekki lokið námi. 5,1 % hópsins höfðu ekki farið í nám eftir að 

grunnskóla lauk svo brotthvarf var þó nokkuð (Hagstofa Íslands, 2008).  

Þegar ástæður þess að ungt fólk á Íslandi flosnar upp úr námi eru skoðaðar kemur í ljós 

að helstu ástæðurnar sem þau gefa upp eru þættir eins og áhugaleysi, að þurfa að vinna , 

leiði, einelti, skortur á vasapening, að þurfa að sjá fyrir sér sjálf, að þurfa að aðstoða við að 

framfleyta fjölskyldunni (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

Birna Baldursdóttir og Jón Sigfússon, 2009).  

Samkvæmt könnun sem gerð var í lok 20. aldarinnar reyndust brotthvarfsnemendur 

eiga það flestir sameiginlegt að hafa lokið grunnskóla með lægri einkunn en þeir sem 

útskrifuðust úr framhaldsskóla. Einnig reyndist menntun foreldra vera áhrifaþáttur en þeir 

nemendur sem áttu foreldri sem var menntað voru síður líklegri til að flosna upp úr námi en 

þeir sem áttu ómenntaða foreldra. Þegar frammistaða  brotthvarfsnemenda var skoðuð kom 

í ljós að þeir reyndust oft vera í minna krefjandi störfum og með lægri laun (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2000). 
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6 Niðurstöður 

Atvinnuleysi ungs fólks á Íslandi er vandamál sem er frekar nýtt af nálinni en fram að 

kreppunni sem hófst í lok árs 2008 var það nánast óþekkt. Atvinnuleysi getur haft slæm 

heilsufarsleg- og félagsleg áhrif á atvinnulaust fólk og þá sérstaklega ungt fólk (Verick, 2009).  

Ungt fólk er á mótunarárum, er að stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaðinum og er því 

viðkvæmara fyrir áhrifum atvinnuleysis en þeir sem eldri eru. Því lengur sem einstaklingurinn 

er atvinnulaus því alvarlegri eru áhrifin.  

Atvinnuleysi getur haft bæði félagsleg- og heilsufarsleg áhrif á ungan atvinnulausan 

einstakling. Hætta er á því að samfélagið stimpli ungan atvinnulausan einstakling sem latan 

og að hann geti sjálfum sér um kennt að finna ekki vinnu því vinnuviðhorfið á Íslandi hefur 

alltaf verið á þá vegu að sá sem vilji vinna finni sér vinnu. Að vera duglegur og spjara sig á 

hverju sem dynur er eitthvað sem er sérkenni menningar okkar. Við búum á hjara veraldar, 

lítilli eyju sem er harðbýl og því er annað hvort að duga eða drepast.  

Vinnan hefur alltaf verið veigamikill þáttur í lífi íslendinga, oft veigameiri en hjá 

nágrannaþjóðum okkar og getur þessi stimplun því haft slæm áhrif á sjálfsmynd hins 

atvinnulausa, hann upplifir sig sem útskúfaðan frá samfélaginu að hann sé einskis nýtur. 

Hætta er á því að einstaklingurinn gefist upp og missi hvötina til að halda leitinni áfram. 

Félagsleg einangrun getur haft það í för með sér að einstaklingurinn leiti sér félagsskapar hjá 

öðrum einstaklingum sem standa í svipuðum sporum.  Hætta er á því að innan hópsins komi 

upp sú staða að hann hafni reglum og gildum samfélagsins en það eykur líkurnar á því að 

einstaklingarnir í hópnum festist í viðjum atvinnuleysisins og þeir hafi engan áhuga á að 

breyta því (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Rannsóknir hafa sýnt að atvinnuleysi getur „erfst“ á milli kynslóða og því er sú hætta 

fyrir hendi að ef ekki verður gert nægilega mikið til að leysa úr vandamáli atvinnulauss ungs 

fólks þá vaxi upp hér á landi kynslóð sem þekki lítið annað en að vera á bótum. Einnig hafa 

rannsóknir sýnt að hlutfall þeirra sem fá 75% örorkumat hækkar þegar að kreppir í 

samfélaginu. Það er því mikilvægt að virkja þennan hóp og finna fyrir hann viðeigandi úrræði 

því annars er hætta á því að kostnaðurinn verði mikill fyrir samfélagið auk lakari lífskjara hjá 

einstaklingnum. 

Vinnumálastofnun hefur þegar stigið stórt skref með átakinu Ungt fólk til athafna og eins 

ríkisvaldið með því að reyna að auka framboð af námstækifærum fyrir atvinnulausa. 
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Lagaramminn sem Vinnumálastofnun starfar eftir er strangur en það er nauðsynlegt til að 

starfsemi Vinnumálastofnunar og sú þjónusta sem hún býður upp á sé eins um allt landið. 

Þegar bakgrunnur atvinnulauss ungs fólks er skoðaður kemur í ljós að nokkuð stór 

hópur þeirra hefur ekki lokið neinni framhaldsmenntun. Ýmiss námsúrræði eru í boði fyrir 

atvinnulausa og er þeim gefin kostur á því að gera námssamning við Vinnumálastofnun 

(Vinnumálastofnun, e.d.-e). 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að tengslin milli atvinnuleysis og menntunar eru sterk og 

því er mikilvægt að efla til muna námsúrræði fyrir atvinnulaust ungt fólk. Til að árangur náist 

þurfa stofnanir, aðilar vinnumarkaðarins og ráðuneytin að vinna saman að einni stefnu því 

árangur næst einungis ef heildstæð stefna er til staðar. Það er þó ljóst að eitthvað eitt úrræði 

breytir ekki öllu, samspil þarf milli breytinga á menntakerfi, aðstæðna á vinnumarkaði og 

efnahagi landsins. 

Þegar ástæður atvinnuleysis meðal ungs fólks eru skoðaðar kemur í ljós að samkvæmt 

rannsóknum eru helstu ástæður þær að ungu fólki skortir reynslu af vinnumarkaðinum og 

eru atvinnurekendur því líklegri til að ráða eldri og reynslumeiri einstaklinga til starfa (Verick, 

2009).  

Gera þarf verknámi hærra undir höfuð og tengja það betur vinnumarkaðinum og eins 

þarf að endurskoða menntakerfið og tengja það betur vinnumarkaðinum og þörfum hans. 

Líta mætti til þeirra landa sem hafa tvískipt menntakerfi eins og til dæmis Þýskalands en þar 

hefur tengingin milli vinnumarkaðar og menntakerfisins lukkast vel. Það er mikilvægt að geta 

boðið upp á nám við allra hæfi og að þeir einstaklingar sem ekki finna sig innan hins 

hefðbundna menntakerfis hafi möguleika á annars konar námi, námi sem þeir ljúka með 

einhverskonar gráðu eða diplóma sem gerir þá hæfari á vinnumarkaðinum. Námssamningar 

eins og gerðir eru í Þýskalandi gætu komið til móts við þá fjölmörgu einstaklinga sem finna 

sig ekki innan menntakerfisins í dag. Þetta gæti minnkað brotthvarf úr námi og hjálpað til við 

að ná markmiðum sóknaráætlunarinnar Ísland 2020 hvað nám varðar (Forsætisráðuneytið, 

2011). 

Langtímaatvinnuleysi meðal ungs fólks er staðreynd hér á landi og skoða þarf hvað 

hægt er að gera til að aðstoða þá einstaklinga til virkni. Það er oft óljóst hvað er orsök og 

hvað er afleiðing þegar um langtímaatvinnuleysi hjá ungu fólki er að ræða. Slæmar 

félagslegar aðstæður, félagsleg- og andleg vandkvæði geta ýmist verið orsök 

langtímaatvinnuleysis eða afleiðing þess. Það er því mikilvægt að þeir aðilar sem koma að 
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ráðgjöf til atvinnulauss ungs fólks séu sér meðvitaðir um að einstaklingarnir eru ólíkir og 

þurfa ólík úrræði. Það þyrfti því að auka hlut félagsráðgjafa þegar kemur að vinnu með ungu 

atvinnulausu fólki.   

Félagsráðgjafar eru þjálfaðir í að greina félagsleg vandamál, finna lausnir á 

vandamálum og vinna að forvörnum. Þeir trúa á getu einstaklingsins til að nýta hæfileika sína 

til fullnustu og bera virðingu fyrir manngildum hans og sérstöðu. Félagsráðgjafar eru þjálfaðir 

í að veita meðferð, ráðgjöf og handleiðslu og hafa góða þekkingu á lagarammanum (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001).  

Markmið félagsráðgjafa er að leita lausna á ýmsum þeim kvillum sem fylgt geta 

nútímasamfélagi en afleiðingar langtímaatvinnuleysis hjá ungu fólki er fylgikvilli þess 

þjóðfélagsástands sem er ríkjandi núna. Félagsráðgjafar starfa með heildarsýn að leiðarljósi  

og hafa víðtæka þekkingu á samfélaginu og innviðum þess. Til að aðstoða unga atvinnulausa 

einstaklinga þarf að skoða hvern og einn fyrir sig. Það þarf að skoða bakgrunn einstaklingsins, 

umhverfi hans, félagslegar aðstæður og persónuleika áður en hægt er að leggja grunn að 

áætlun um framhaldið. 

Margt atvinnulaust fólk glímir við afleiðingar atvinnuleysis eða orsakir þess svo sem 

félagslega einangrun, andlega- og líkamlega kvilla og margskonar félagslegan bakgrunn. Hjálp 

til sjálfshjálpar er mikilvæg en til að hjálpa einstaklingnum þarf að virkja hann og fá hann til 

að taka málin í eigin hendur með stuðningi fagaðila. Félagsráðgjafar eru með þá þekkingu 

sem þarf til að sinna þessum hópi.    

Ungt fólk er ekki með þá reynslu og vitneskju sem þeir eldri hafa. Það veit oft ekki hvert 

á að snúa sér til að leita hjálpar. Því er mikilvægt að bæði upplýsingaflæði sé gott og eins að 

sameina þá þjónustu sem í boði er. Því gæti verið gott ef hægt væri að koma þeirri þjónustu 

sem í boði er fyrir ungt fólk undir eitt þak, þá bæði Vinnumálastofnun og þá þjónustu sem 

félagsþjónustan er að bjóða upp á. Þannig gæti verið samvinna á milli þessara stofnana hvað 

úrræði og þjónustu fyrir ungt atvinnulaust fólk varðar auk þess sem eftirfylgni með 

einstaklingunum gæti verið betri og því minni hætta á að týna einstaklingunum i kerfinu, að 

einstaklingurinn falli utan úrræða.  

Mikilvægt er að bæta upplýsingaaðgengi um þau úrræði sem í boði eru. Vinnumálastofnun 

hefur þurft að taka á móti gríðarlegri aukningu atvinnuleysis og er eflaust erfitt að anna 

öllum þeim einstaklingum sem á virkniúrræði þurfa að halda. Heimasíða stofnunarinnar er 

frumskógur þar sem erfitt er að athafna sig og finna nauðsynlegar upplýsingar. 
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Kynningarfundir eru ekki nóg því oft meðtekur fólk ekki allt það sem fram kemur en með 

bættu upplýsingaaðgengi á heimasíðu þeirra gætu einstaklingar kynnt sér betur það sem í 

boði er.  

Það er ljóst að þó að margt hafi verið unnið að þá er enn mikil vinna eftir við að leysa 

úr þeim vanda sem atvinnuleysi ungs fólks er.  

Samfélagslegur ávinningur þess að taka höndum saman um að koma ungu fólki aftur 

virku út í samfélagið er mikill auk fjárhagslegs ávinnings. Hætta er á því að atvinnulaust ungt 

fólk festist í þessu mynstri að gera ekki neitt ef ekkert er að gert og verði í framtíðinni háð 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna eða örorkubótum.  
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7 Lokaorð 

Rannsóknarspurningin var hvernig atvinnuleysi ungs fólks væri háttað og hvaða                

námsúrræði væru í boði? Ljóst er að ungt fólk er í meiri hættu á að verða atvinnulaust en þeir 

sem eldri eru og þá sérstaklega þau sem litla grunnmenntun hafa. Reynsluleysi af 

atvinnumarkaðinum er einnig þáttur sem hefur neikvæð áhrif á möguleika ungs einstaklings á 

vinnumarkaðinum.Ýýmislegt hefur verið gert á síðustu árum til að koma til móts við ungt 

atvinnulaust fólk á aldrinum 16-24 ára meðal annars með gerð námssamninga og  

átaksverkefnum eins og „ungt fólk til athafna“ og „nám er vinnandi vegur“. Það er þó ljóst að 

mikilvægt er að gera breytingar á menntakerfinu og aðlaga það betur vinnumarkaðinum og 

þörfum hans meðal annars með því að gera verknámi hærra undir höfuð. Einnig þarf að koma til 

móts við þá einstaklinga sem vilja eða getu til bóklegs náms. Þar mætti taka tvískipta 

menntakerfið í Þýskalandi til fyrirmyndar. Atvinnuleysi getur haft mikil líkamleg- sálræn- og 

félagsleg áhrif á einstaklinga og mikilvægt er að miða ráðgjöf og aðstoð að því en það væri best 

gert með því að sameina þá þjónustu sem í boði er undir einu þaki. Atvinnulaust ungt fólk er með 

ólíkan bakgrunn og því er líka mikilvægt að auka vægi félagsráðgjafa í ráðgjöf fyrir atvinnulausa.  

Það kom á óvart við gerð ritgerðarinnar hve erfitt var að afla sér upplýsinga um þá aðstoð 

sem í boði er fyrir atvinnulaust ungt fólk. Heimasíða vinnumálastofnunar er frumskógur og virkar 

fælandi þegar hún er skoðuð. Það þyrfti að setja upp heimasíðu þar sem öll sú aðstoð fyrir 

atvinnulausa sem allar stofnanirnar bjóða upp á kæmu saman. Síða sem væri einföld með 

hnitmiðaðar upplýsingar þar sem fólk væri leitt í gegnum öll ferli hvort sem um væri að skrá sig 

atvinnulausan, upplýsingar um virkni- og námsúrræði og eins hvað tæki við ef einstaklingur ætti 

ekki rétt á atvinnuleysisbótum. 
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