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 Útdráttur 

Þessi ritgerð greinir frá niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar á upplifun karlmanna 

35-62 ára af langtímaatvinnuleysi. Hvernig gengur daglegt líf fyrir sig í atvinnuleysi,  

hvað eru atvinnulausir einstaklingar að kljást við hvernig er líðan og félagsleg tengsl. 

 Fjallað er um umfang atvinnuleysis á Íslandi, afleiðingar atvinnuleysis og 

skilgreiningar á atvinnuleysi. Farið er í kenninguna félagsleg útilokun (e. social 

exclusion) og hvernig hún fellur  að rannsóknarefninu. Því næst er farið í 

aðferðarfræði rannsóknarinnar. Sá hluti er tvískiptur. Í fyrri kafla er farið í val á 

þátttakendum og aðgengi að þeim og í öðrum kafla er rannsóknaraðferðin útlistuð en 

rannsóknin byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð. Notast er við hálfstöðluð viðtöl. 

 Síðan er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Sá hluti skiptist í þrjá 

aðalkafla, daglegt líf þar sem farið er yfir það helsta sem viðmælendur takast á við 

dags daglega. Félagsleg tengsl, þar er farið í tengsl við ættingja og vini og 

vinnuveitendur. Að lokum er farið í líðan en þar er farið í áhrif umhverfisins á 

einstaklingana og þá persónulegu vanlíðan sem fylgir því að vera atvinnulaus. Að 

lokum eru umræður og lokaorð. 

 Markmið rannsakanda er að veita innsýn í líf atvinnulausra karlmanna og hvernig 

þeir upplifa það, frekar en að svara ákveðnum þáttum er snúa að atvinnuleysi og 

afleiðingum þess. 
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 Inngangur 

Titil rannsóknarinnar er tilvitnun í það sem kom fram hjá nær öllum viðmælendum 

mínum það er, að margir hefðu það nú verr en þeir. Ljóst er að jákvætt hugarfar 

atvinnulausra hjálpar mikið við að takast á við daglegt líf í atvinnuleysi. Það sem býr 

að baki þessu jákvæða hugarfari þeirra sem einstaklinga til sjálfra sín, eru þær 

óvenjulegu aðstæður sem íslenska þjóðin er í núna. Mikið atvinnuleysi hefur verið í 

kjölfar þess að efnahagskreppan skall á haustið 2008 og flestir Íslendingar þekkja til 

einhvers sem er atvinnulaus eða á í efnahagslegum erfiðleikum vegna ástandsins. 

Þetta virðist leiða til þess að einstaklingar sjá að þeir eru ekki einir í þessari stöðu og 

hafa það jafnvel betra en margir hverjir þrátt fyrir atvinnuleysi. 

 Í ritgerðinni er fyrsti hluti fræðilegir kaflar sem fjalla um stöðu atvinnuleysis á 

Íslandi, afleiðingar atvinnuleysis og skilgreiningar á atvinnuleysi. Þessum hluta er 

ætlað að upplýsa lesandann um stöðuna og afleiðingar þessa mikla atvinnuleysis sem 

nú er á Íslandi. Því næst er kafli um kenningar. Kenningarleg nálgun þessa verkefnis 

er félagsleg útilokun (e. social exclusion) og skynsemisval (e. rational choise). Síðan 

tekur við kafli um aðferðarfræðina og val á þátttakendum. Að lokum eru svo 

niðurstöður sem skiptast í þrjá aðalkafla, það er daglegt líf, félagsleg tengsl og líðan.  

Þessum aðalköflum er síðan skipt í undirkafla eftir áherslum viðtalanna. Að lokum er 

ritgerðin dregin saman í umræðum og lokaorðum. 

 Vegna starfsreynslu minnar hjá stéttarfélagi á höfuðborgarsvæðinu hafði ég 

sérstakan áhuga á að kynna mér málefni atvinnulausra. Eftir viðræður við 

leiðbeinanda minn varð lendingin að gera eigindlega rannsókn og kanna hvernig 

einstaklingar eru að takast á við atvinnuleysi dags daglega. Ástæða þess að einungis 

karlmenn urðu fyrir valinu er sú að konur virðast hafa fleiri hlutverk til þess að ganga 

í og sinna í atvinnuleysi en karlmenn.  
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efni og aðferð ritgerðar auk leiðsagnar. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir tíma sinn og að 

veita mér innsýn í líf sitt. 
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 1.  Atvinnuleysi – staðan á Íslandi 

Haustið 2008 var áfall fyrir Íslendinga en þá hrundi íslenska efnahagskerfið með 

gríðarlegum afleiðingum. Margir misstu vinnuna og ári síðar nam atvinnuleysið 7,2% 

eða í september 2009, um 13.000 manns voru atvinnulausir. Áður hafði atvinnuleysið 

verið 1-1,5% í langan tíma. Suðurnesin voru með mesta atvinnuleysið eða 12,1% en 

sú breyting átti sér stað að höfuðborgarsvæðið fylgdi á eftir með 8,3% atvinnuleysi í 

október 2009 á meðan aðrir landshlutar svo sem vestfirðir komu vel út í samanburði 

við önnur landssvæði en þar var 1,8% atvinnuleysi. Ólíkt því sem áður var er minnsta 

atvinnuleysið var á suðvesturhluta landsins. Af þeim sem misstu vinnuna voru 18-

19% einstaklingar sem voru starfandi við mannvirkjagerð eða flutningastarfsemi 

(Vinnumálastofnun, e.d. -b). Í dag mars 2010 eru um 12-13 þúsund manns 

atvinnulausir en hafa ber í huga að inn í þessum heildarfjölda eru einnig þeir sem eru í 

hlutastarfi. Í yngsta aldurshópnum 16-24 ára fjölgaði mest á atvinnuleysisskrá fram á 

vorið 2009. Aukning varð jafnari og minna um sveiflur hjá þeim eldri. Atvinnulausum 

körlum fjölgaði meira en konum á fyrstu mánuðum eftir hrun en það tengist samdrætti 

í byggingariðnaði og þjónustustarfsemi. Það dró mikið úr atvinnuleysi karla sumarið 

2009 en stóð í stað meðal kvenna. Tengdist það fyrst og fremst árstíðabundinni 

uppsveiflu í byggingariðnaði. Karlar eru nú um 55% atvinnulausra. Atvinnuleysi 

meðal karla var 7,9% í ágúst 2009 og 7,5% meðal kvenna (Vinnumálastofnun, 2009,-

a). Þegar einstaklingur hefur verið atvinnulaus í sex mánuði eða lengur telst það vera 

langtímaatvinnuleysi. Þrátt fyrir töluverðar sveiflur í fjölda atvinnulausra einstaklinga 

hefur hlutfall langtímaatvinnulausra hækkað og er hlutfall þeirra um og yfir 30% af 

heildarfjölda atvinnulausra (Halldór Sigurður Guðmundsson, 2008). Atvinna er 

mikilvægur þáttur í lífi hvers einstaklings. Atvinnuleysi getur haft mikil áhrif á 

sjálfsmynd einstaklinga þar sem einstaklingar staðsetja sig gjarnan í samfélaginu út 

frá starfi sínu og efnahag. Fjölskyldulífið verður strax fyrir áhrifum af tímabundnu 

atvinnuleysi en þegar atvinnuleysið er orðið langvarandi skapar það oft samfélagslega 

erfiðleika (Ólafur Oddur Jónsson, 1994).  
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 2.  Skilgreiningar á atvinnuleysi 

Samkvæmt  Efnahags- og framfarastofnuninni (OECD) er mikilvægt að halda þeim 

sem eru í atvinnuleit virkum til þess að auka möguleika þeirra á að fá atvinnu. 

Einstaklingur þarf að vera í virkri atvinnuleit til þess að eiga rétt á að leita til 

atvinnumiðlunar og fá tækifæri til að auka atvinnumöguleika sína ásamt því að fá 

greiðslur í atvinnuleysi (Efnahags- og framfarastofnunin, e.d.) 

 Hagstofan (e.d.-a) fylgir skilgreiningum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) á 

grundvallarhugtökum um vinnumarkað. Þar er atvinna skilgreind sem hvers konar 

vinna gegn í peningum eða fríðu, ólaunuð aðstoð við fyrirtæki eigin fjölskyldu, 

ólaunuð vinna við byggingu eigin íbúðarhúsnæðis eða framleiðslu til eigin neyslu.  

 Vinna við heimilishald á eigin heimili og sjálfboðastörf eru ekki talin sem atvinna í 

skilningi vinnumarkaðsrannsókna. Atvinnulausir teljast þeir sem ekki hafa verið 

starfandi síðastliðna viku, frá mánudegi til sunnudags og kallast það viðmiðunarvika. 

Þeir þurfa að geta hafið störf innan tveggja vikna frá því að starf býðst. Atvinnulausir 

þurfa að uppfylla annað hvort af eftirfarandi skilyrðum: Hafa verið í virkri atvinnuleit 

síðastliðnar fjórar vikur eða að hafa fundið starf sem hefst innan næstu þriggja 

mánaða ( Hagstofan, e.d-a). 

  Þeir sem teljast vera á vinnumarkaði eru þeir sem vinna að lágmarki eina 

klukkustund í viðmiðunarviku, eða eru ekki við þau störf sem þeir að jafnaði starfa 

við t.d. vegna veikinda eða orlofs. Þá telst fólk í fæðingarorlofi vera fjarverandi frá 

vinnu þó það ætli sér ekki að snúa aftur til sama starfs. Skilgreining á vinnuafli er 

starfandi og atvinnulaust fólk. Atvinnuþátttaka telst vera hlutfall vinnuafls af 

heildarmannfjölda (Hagstofan, e.d.-a).  

 Samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006 eru þau skilyrði sett 

fyrir atvinnuleysistryggingum að einstaklingur sé í virkri atvinnuleit, viðkomandi sé á 

aldrinum 16-70 ára og sé búsettur hér á landi. Þá þarf viðkomandi að hafa heimild til 

að ráða sig til vinnu hér á landi án takmarkanna. Einnig þarf að leggja fram vottorð 

fyrrverandi vinnuveitanda og vottorð frá skóla þegar það á við. Viðkomandi þarf að 

hafa  verið í atvinnuleit í samfellt þrjá daga frá því umsókn þeirra um 

atvinnuleysistryggingar bárust til Vinnumiðlunar.  

 Í lögum um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006 er einnig skilgreining á því hvað 

þarf til að einstaklingur geti talist vera í virkri atvinnuleit. Viðkomandi þarf að 

uppfylla þau skilyrði að vera fær til flestra almennra starfa, þarf að hafa frumkvæði að 
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atvinnuleit og vera tilbúinn að taka hvert það launaða starf sem býðst. Þá þarf 

viðkomandi að hafa vilja og getu til að taka starfi án sérstaks fyrirvara ásamt því að 

vera tilbúinn til að taka starfi hvar sem er á Íslandi. Atvinnuleitandi þarf einnig að 

vera tilbúinn til að taka starfi sem býðst, hvort sem um er að ræða fullt starf, hlutastarf 

eða vaktavinnu. Atvinnuleitandinn má ekki eiga rétt á launum eða öðrum greiðslum í 

tengslum við störf á vinnumarkaði þann tíma sem hann telst vera í virkri atvinnuleit. 

Hafa þarf vilja og getu til að taka þátt í þeim vinnumarkaðsaðgerðum sem standa 

atvinnuleitanda til boða. Veita þarf Vinnumálastofnun nauðsynlegar upplýsingar til að 

auka líkur atvinnuleitanda á að fá starf við hæfi og gefa honum kost á að taka þátt í 

vinnumarkaðsaðgerðum.  

 Kenningin um félagslega útilokun (e. social exclusion) á vel við efni þessarar 

rannsóknar. Mismunandi skilgreiningar eru lagðar í þessa kenningu milli landa en 

allar eiga þá sameiginlegu nálgun að sé einstaklingurinn sviptur vinnunni er ekki 

aðeins um fjárhagslega erfiðleika að ræða heldur lenda einstaklingar út á jaðrinum. 

Einstaklingurinn missir þá ekki aðeins efnisleg og veraldleg gæði sem eru aðgengileg 

meirihlutanum heldur einnig af tækifærum, lífsgæðum og jafnvel lífsmöguleikum 

(Middleton, Barnes og Millar 2003).  Hinar mismunandi hliðar á skorti magnast yfir 

tíma eins og spírall niður á við þar sem einstaklingurinn kemur til með að hafa hvorki 

efnahagslegar eða félagslegar bjargir sem þarf til þess að vera þátttakandi í samfélagi 

sínu og finnast hann vera gildur þegn (Duncan og Serge, 2004). Það að vera sviptur 

fjárhagslegum tekjum og vinnu sem staðsetur einstaklinginn í samfélaginu getur haft 

margvísleg áhrif. Launin sem einstaklingur fær fyrir vinnu sína skapa honum 

ákveðinn lífsstíl og félagsleg sambönd, en peningar eru aðgengi að nánast öllu. Eins 

og einn viðmælanda minna orðaði það: „Það er bara það sem allt snýst um, ef fólk 

hefur ekkert milli handanna þá hefur að engu að taka til að borga eitt né neitt“. 

 Samkvæmt kenningu Beccaria um skynsamlegt val (e. rational choise) er gert  ráð 

fyrir að fólk velji viðhorf sín eða ákvarðanir eftir ákveðnu ferli sem skili  

hagkvæmastri útkomu fyrir það sjálft (Cornish og Clarke, 1986).  Kenningunni var 

upprunalega ætlað að varpa ljósi á hugsunarferli afbrotafólks (Cornish og 

Clarke,1998)  en þó má útfæra röksemdafærsluna yfir á viðhorf fólks til atvinnulausra 

í þessu tilfelli. Fólk leggur mat á hvað kæmi sér vel fyrir það sjálft í sporum hins 

atvinnulausa og fellur viðhorf vel að kenningunni sem gengur í grunnin út á að fólk 

kjósi alltaf að hámarka hag sinn og lágmarka tap með ákvarðanatöku sinni og 

skoðunum. Kenningin gerir ráð fyrir að einstaklingurinn taki sjálfstæðar ákvarðanir 
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sem síðan verða að samfélagslegu afli ef hagur margra fer saman (Bicchieri, 1993). 

Þetta má glögglega tengja við upplifun viðmælenda minna sem hafa áður lent í 

atvinnuleysi og svo aftur nú þegar hagur margra fer saman, atvinnuleysið nær yfir öll 

starfssvið og allir upplifa efnahagskreppuna sem hefur ríkt á Íslandi frá árinu 2008. 
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 3.  Afleiðingar atvinnuleysis 

Afleiðingar atvinnuleysis eru ekki einungis fjárhagslegar heldur einnig félagslegar, 

andlegar og líkamlegar og þær birtast á mismunandi hátt hjá hverjum og einum. Áhrif 

atvinnuleysis fara eftir persónuleika einstaklings sem í hlut á ásamt aldri, kyni, fyrri 

reynslu og aðstæðum hvers og eins þegar atvinnuleysið skellur á. Við atvinnuleysi 

dragast tekjur oftast verulega saman, sjálfsmat og sjálfsvirðing minnkar og breytingar 

geta orðið á fjölskyldulífinu. Heilsu fólks getur hrakað bæði líkamlega og andlega. Í 

samanburði við fólk sem hefur atvinnu koma fram einkenni um kvíða, þunglyndi, 

eirðarleysi og framtaksleysi hjá þeim atvinnulausu. Rannsóknir hafa sýnt að 

atvinnulausir leita oftar til læknis en þeir sem eru í vinnu og leggjast oftar inn á 

sjúkrahús. Neysla áfengis og annarra vímuefna getur aukist við langvarandi 

atvinnuleysi. Jafnframt hafa komið fram vísbendingar um tengsl á milli nýskráninga 

öryrkja og fjölgun atvinnulausra hér á landi (Halldór Sigurður Guðmundsson, 2008; 

Halldór Kr. Júlíusson, 1994).  

 Atvinnuleysi getur orsakað minni tengsl við annað fólk. Við það að missa 

atvinnuna verður einstaklingurinn af þeim daglegu samskiptum sem hann er vanur að 

eiga á vinnustaðnum bæði við samstarfsmenn sína og viðskiptavini eða þjónustuþega. 

Öll samskipti breytast, hinn atvinnulausi getur ekki skilgreint sig eða staðsett með 

vinnufélögunum á sama hátt og áður og hann verður félagslega einangraður. 

Samskipti innan fjölskyldunnar breytast, hlutverkaskipan verður önnur og hinn 

atvinnulausi missir ekki einungis vinnu sína heldur einnig hlutverk sitt innan 

fjölskyldunnar. Við tekjumissinn getur hann ekki framfleytt fjölskyldu sinni og veitt 

henni það sama og áður. Þessar breytingar geta haft áhrif á öll samskipti  innan 

fjölskyldunnar og þau orðið viðkvæm og brothætt. Aukið álag í fjölskyldum vegna 

versnandi fjárhags, breyttrar stöðu og lélegra heilsufars getur leitt til hjónaskilnaða, 

heimilisofbeldis og vanrækslu barna (Jón Björnsson, 1994; Schliebner og Peregoy, 

1994). 

 Á Íslandi var gerð könnun árið 1993 að beiðni Félagsmálaráðuneytisins í samráði 

við Samtök atvinnulausra, Alþýðusambands Íslands og fleiri. Tekið var 1000 manna 

úrtak atvinnulausra um áramótin 1992-1993. Markmið rannsóknarinnar var að lýsa 

aðstæðum og högum atvinnulausra. Þar voru sérstaklega könnuð áhrif atvinnuleysis á 

heilsufar einstaklinga og andlega líðan þeirra, en þetta var nýlunda hér á landi. Notast 

var við alþjóðlegan spurningalista um andlega líðan sem mikið hefur verið notaður 
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erlendis og kannar hann afleiðingar atvinnuleysis á sjálfsmynd og persónuleika 

einstaklinga. Listinn var þýddur og staðfærður að íslenskum aðstæðum. Í niðurstöðum 

kom fram að svarendur telja heilsufar sitt almennt svipað og það var áður eða á 

síðustu sex mánuðum. Þátttakendur nefna frekar fjárhagsvandræði og slæmt ástand í 

atvinnumálum sem áhyggjuefni og rót vanda síns en skynja síður neikvæðar andlegar 

og líkamlegar afleiðingar atvinnuleysis á heilsufar sitt. Þátttakendur kvörtuðu mest 

undan stöðugu álagi eða um 35%. Áhyggjur  sem valda svefnleysi eru nefndar í 33% 

tilvika og einbeitingarleysi og þunglyndi hefur gert vart við sig hjá 28% svarenda. Þar 

á eftir komu fram kvartanir undan minnkandi sjálfstrausti eða hjá um 24% svarenda. 

Einstaklingar höfðu minni ánægju en áður af daglegum störfum og þeim fannst þeir 

ekki hafa eins mikilvægu hlutverki að gegna og 22% fundu fyrir höfnun vegna 

atvinnuleysis síns. Fram kom í svörunum að um 15% áttu í meiri erfiðleikum nú en 

áður með að standa frammi fyrir vandamálum sínum og leysa þau. Þessar niðurstöður 

gáfu sterklega til kynna að atvinnuleysi hefði mikil áhrif á andlega líðan, styrkleika og 

sjálfsmat einstaklinga (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og Stefán Ólafsson, 1993). 

 Samkvæmt rannsókn Helenu Jónsdóttur (2009) á áhrifum atvinnumissis á líðan í 

kjölfar hópuppsagna vegna bankahrunsins kemur fram að nokkur munur er á líðan 

karla og kvenna. Gerður var greinamunur á líðan við atvinnumissi og svo aftur 

atvinnuleysi. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að félagslegur stuðningur 

dragi að umtalsverðu leyti úr neikvæðum afleiðingum atvinnumissis. Einnig kom 

fram að þeir sem hafa óreglulega eða tímabundna vinnu frá því að atvinnuleysi hófst 

leið að meðaltali jafn illa og þeim sem ekki höfðu fengið vinnu.  

 Þegar dregur saman á vinnumarkaði og atvinnutækifærum fækkar þá er hætta á að 

þeir sem hafa skerta starfsgetu missi vinnu sína fyrst. Langvarandi atvinnuleysi  hefur 

áhrif á heilsufar einstaklinga og því mikil hætta á að fjölgun verði á öryrkjum þegar 

atvinna minnkar. Brýnt er að bregðast fljótt við breyttum aðstæðum til að koma í veg 

fyrir að hópur fólks lendi í þeirri stöðu að verða öryrkjar og án atvinnu 

(Félagsmálaráðuneytið,2009-a). Staða atvinnuleysis á hverjum tíma hefur áhrif á 

endurkomu öryrkja út á vinnumarkaðinn. Rannsóknir hafa sýnt að fáir snúa aftur til 

vinnu eftir örorkumat og líkur til þessa að einstaklingar festist í aðstæðum sínum sem 

öryrkjar aukast til muna á tímum atvinnuleysis (Sigurður Thorlacius og Tryggvi Þór 

Herbertsson, 2005).   
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 Þó flestum beri saman um að neikvæðar afleiðingar atvinnuleysis séu fleiri má líka 

greina jákvæðar afleiðingar. Meiri tími og samverustundir geta myndast hjá 

fjölskyldum og jákvæðra áhrifa getur gætt á félagsleg tengsl við fjölskyldu og vini. 

Nýsköpun sprettur gjarnan upp úr efnahagslægðum og var á síðasta ári auknum 

framlögum veitt til nýsköpunar á Íslandi. Atvinnuleysi ýtir í mörgum tilfellum undir 

sköpunargleði einstaklinga og knýr fyrirtæki til þess að leita jafnvel á ný mið (Össur 

Skarphéðinsson, 2009) . 
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4.  Aðferð 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna upplifun karlmanna á langtímaatvinnuleysi. 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um rannsóknaraðferðina sem var beitt í 

rannsókninni. Gerð grein fyrir vali á þátttakendum, aðgengi, gagnaöflun, skráningu 

gagna og úrvinnslu auk takmarkanna á rannsókninni. 

 

 4.1. Val á þátttakendum – aðgengi   

Í rannsókninni er rætt við karla 35 ára og eldri sem eru skilgreindir sem langtíma 

atvinnulausir. Markmiðið er að öðlast innsýn í og skilning á því hvernig það er að 

vera atvinnulaus karlmaður. Sex viðtöl voru tekin við karlmenn á aldrinum 36 ára til 

62 ára. Lagt var af stað í upphafi með það að ræða aðeins við karlmenn á aldrinum 35-

45 ára þar sem gera má ráð fyrir að þeir séu búnir að staðsetja sig í lífinu, það er 

húsnæðis og atvinnulega séð miðað við yngri karlmenn. En þar sem erfitt reyndist að 

fá karlmenn á þessu aldursbili var ákveðið að breikka aldursbilið og ræða við eldri 

menn. Reynt var að hafa hópinn einsleitan, það er að þeir hefðu svipaðan bakgrunn og 

kæmu úr sambærilegum starfsgreinum. Þá skal tekið fram að þau nöfn sem hér eru 

notuð eru gervinöfn. Aldur viðmælenda og grunnupplýsingar eru þó réttar. 

Viðmælendur: 

 Magnús Magnússon er 62 ára, giftur á 4 uppkomin börn. Hann hafði verið í 2 

ár í síðasta starfi en 20 ár í starfinu þar á undan. Hefur verið atvinnulaus í rúmt 

ár. 

 Guðjón Guðjónsson er 36 ára einhleypur og barnlaus. Hann hafði verið í 3 

mánuði í síðasta starfi er fyrirtækið varð gjaldþrota og hálft ár á staðnum þar á 

undan. Hefur einu sinni áður lent í atvinnuleysi.  

 Sigurður Sigurðsson er 43 ára, giftur og á 2 börn á framfæri. Var 4 mánuði í 

síðasta starfi, 10 mánuði þar á undan en þar fyrir utan alltaf í vinnu utan ársins 

1998, þá atvinnulaus. Hefur nú verið atvinnulaus í 19 mánuði.   

 Haraldur Haraldsson er 46 ára, fráskilinn á 3 börn sem dvelja hjá honum 

reglulega. Var 11 ár í síðasta starfi og hefur verið atvinnulaus í 13 mánuði.  

 Bjarni Bjarnason er 46 ára í sambúð með 3 börn þar af eitt uppkomið. Var 7 ár 

í síðasta starfi og verið atvinnulaus í 18 mánuði. Hefur einu sinni áður lent í 

atvinnuleysi. 
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 Tryggvi Tryggvason er 57 ára, giftur og á eitt uppkomið barn. Var 10 ár í 

síðasta starfi og hefur verið atvinnulaus í 13 mánuði. 

 

 4.2. Gagnasöfnun, skráning og úrvinnsla 

Gagnasöfnun fór fram með viðtölum á tímabilinu 5. febrúar til 6. mars 2010. Tilkynnt 

var um verkefnið til Persónuverndar. Ég fékk aðstoð stéttarfélags á 

höfuðborgarsvæðinu við að koma á sambandi við suma af viðmælendum mínum. Það 

fór þannig fram að mér var boðið að kynna verkefnið á kynningarfundum sem 

stéttarfélagið hefur haldið fyrir atvinnulausa félagsmenn sína og náði ég þannig 

sambandi við fjóra af þessum sex aðilum. Áður þekkti ég ekki til þessara fjögurra 

einstaklinga. Ég hafði sjálf samband við tvo einstaklinga sem ég þekki aðeins til. Þrjú 

viðtöl fóru fram í húsnæði stéttarfélagsins, eitt á heimili viðmælanda og tvö á mínu 

heimili. Fullrar nafnleyndar er gætt í allri umfjöllun og viðmælendum gefin gervinöfn 

í stað raunverulegra nafna. Viðmælendur vissu að ég var fyrrverandi starfsmaður 

stéttarfélagsins.  

 Kristín G. Esterberg (2002) greinir þrjár tegundir viðtala í bók sinni Qualitative 

Methods in Social Research; stöðluð viðtöl (e. structured interviews) sem eru formleg 

viðtöl þar sem rannsakandi leggur fyrir fyrirfram ákveðnar spurningar fyrir 

viðmælenda sinn. Síðan eru hálfstöðluð viðtöl (e. semistructured interviews) þar sem 

rannsakandi er með fyrirfram ákveðnar hugmyndir að spurningum/þemum 

(viðtalsramma) sem leiðir viðtalið áfram. Viðtalið er samt sem áður í formi samtals og 

markmiðið að fá viðmælendur til þess að tjá sig opinskátt um efnið, skoðanir og 

hugmyndir með sínum orðum. Að lokum eru það óstöðluð viðtöl (e. unstructured 

interviews)  og eru þau í formi samtala án fyrirfram mótaðra spurninga eða 

hugmynda. Samtölin ráðast af aðstæðum hverju sinni. 

 Í rannsókninni var notast við hálfstöðluð viðtöl en þau þóttu henta vel til þess að 

kynnast upplifun viðmælenda og reyna að fá þá til þess að opna sig um hvernig 

daglegt líf gengur fyrir sig. Reynt var að hafa viðtölin óformleg og í samtalsformi. 

Viðtölin voru hvert um sig um 40-45 mínútur, þau voru tekin upp með samþykki 

viðmælenda minna, afrituð og greind samkvæmt nálgun Grundaðrar kenningar (e. 

Grounded theory approach). Hún fer þannig fram að samhliða afritun fer fram 

grunngreining sem felst í athugasemdum rannsakanda. Þegar því var lokið er textinn 

kóðaður þannig að efnið  marglesið í leit að þemum eða mikilvægum þáttum sem eru 
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sérstaklega merktir eftir því hvaða þemum ég taldi þá tilheyra. Síðan eru helstu atriði 

tekin saman og skrifuð um þau minnisblöð/greiningarblöð (Taylor og Bogdan, 1998). 

Nótur úr gagnasöfnun viðtala eru samtals 156 blaðsíður án athugasemda rannsakanda. 

 Ég tel að það gæti haft áhrif á viðtölin að ég er kona og fyrrverandi starfsmaður 

stéttarfélagsins að ræða um viðkvæmt málefni við karlmenn. Ég er ekki frá því að það 

hafi haft áhrif á þann hátt að þeir voru frekar tregir til að tjá sig til fulls um líðan sína. 

Viðhorf mitt til þeirra sem eru atvinnulausir gæti einnig hafa gætt í viðtölunum en ég 

gerði frekar ráð fyrir að lífið hlyti að vera mjög erfitt og leitaði því kannski meira eftir 

því heldur en jákvæðum hliðum.  

 Markmið rannsakanda var að öðlast innsýn í það hvernig langtímaatvinnulaus 

karlmaður tekst á við lífið almennt frá degi til dags. 
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 5.  Niðurstöður 

Í viðtölunum komu fram eftirfarandi þættir sem veita rannsakanda innsýn í upplifun 

langtímaatvinnulausra karlmanna; daglegt líf, fjárhagur og félagsleg tengsl. Hvert 

þema er síðan með undirþætti. Greint er frá hverjum þessara þátta fyrir sig. 

 

 5.1. Daglegt líf 

Svo virðist sem viðmælendur í rannsókn minni séu mjög meðvitaðir um afleiðingar 

atvinnuleysis á heilsufar, meira en ég átti von á. Ástæða þess gæti meðal annars verið 

að mikil umræða var í öllum fjölmiðlum í kjölfar þess að efnahagskreppan skall á í 

október 2008. Fyrstu vikurnar á eftir ríkti mikið óvissuástand og má líkja ástandinu 

við áfallaviðbrögð. Auglýsingar birtust í sjónvarpi t.d. frá Rauða Krossi Íslands þar 

sem sálfræðingar fóru yfir þær hættur  sem fylgt geta í kjölfar atvinnuleysis eins og 

versnandi heilsa. Einnig var mikil umræða í fjölmiðlum og víðar um hvað Finnar og 

fleiri þjóðir hafa gengið í gegnum eftir kreppur og hvaða hættur Íslendingar þyrftu að 

varast (Steinunn Stefánsdóttir, 2008). Eins er athyglisvert hvernig viðmælendur mínir 

líta á að þeir hafi lent í þessu og hafi í raun ekkert um atvinnuleysið að segja. Þetta 

gætu meðal annars verið skýringar á því hversu meðvitaðir viðmælendur mínir eru um 

mikilvægi þess að halda daglegri rútínu, vakna og sofna á svipuðum tíma og reyna að 

hafa einhver verkefni dagskrá. Flestir viðmælenda minna telja sig jákvæða og hressa 

einstaklinga og það skipti sköpum varðandi það hvernig þeir ná að komast í gegnum 

atvinnuleysið. Að þeirra mati eru örugglega margir aðrir sem hafi það mjög slæmt og 

séu  jafnvel lagstir í þunglyndi. Það er athyglisvert hvernig þeir í raun líta á stöðu sína 

sem ekki svo erfiða heldur séu aðrir í verri stöðu. Þessu verður þó að taka með varúð 

því ekkert liggur fyrir í þessari rannsókn um að ástandið sé verra hjá öðrum. Dæmi 

um þetta má sjá hjá þremur þeirra: 

 ... ég er ekki svona dæmi um svartsýnan atvinnulausan mann sko ... 

 ...og ég er viss um sko að fullt af fólki er sko bara í vondum málum ... 

 ... það eru margir sem hafa það mikið verr en við ...  

 

 

 5.1.1. Í upphafi atvinnuleysis 

Fyrstu vikurnar eftir að einstaklingar verða atvinnulausir virðist allt fara svolítið úr 

skorðum hvað varðar daglega rútínu. Flestir viðmælenda minna eða fjórir af sex höfðu 

lent í því í byrjun að hafa ekki reglu á svefni og vita ekki alveg hvernig þeir ættu að 

haga lífi sínu. Rútínan virðist ekki hafa dottið strax inn hjá þeim því eins og Sigurður 
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og Haraldur lýsa fyrstu dögunum þá byrjaði atvinnuleysið með því að þeir nánast 

snéru sólarhringnum við: 

Sigurður: 

... það eina sem ég varð að festa mig við og það var að fara á fætur á morgnana. 

Það eru margir sem klikka á því sko. Leggjast í einhverja leti. Jú ég gerði það 

kannski fyrstu vikuna að sofa alveg fram undir hádegi sko en eftir það þá reyni 

ég að fara á fætur. 

 

Haraldur: 

Já, sko, ég lenti í því fyrst þegar ég varð atvinnulaus, þá lenti ég í því að þá var 

maður ekkert að hugsa neitt um sko hvernig dagurinn átti að vera, maður var 

ekkert að pæla í því hvort maður ætti að vakna klukkan átta eða bara sofa út eða 

hvernig þetta væri sko, en svo náttúrulega sá ég það fljótlega að þýddi ekkert að 

vera að sofa bara til klukkan tíu eða ellefu eða eitthvað og vaka svo til þrjú um 

nóttina, þá sneri maður bara sólarhringnum við...   

 

Eins og þessi dæmi sýna þá virðast einstaklingar fara úr rútínu um leið og 

daglegt skipulag er ekki fyrir hendi.  

 

 5.1.2. Dagleg rútína 

Eins og áður hefur komið fram þá er það einstaklingsbundið hvernig tekist er á við 

atvinnuleysi og afleiðingar þess. Vinnan gegnir lykilhlutverki í lífi flestra, hún er tæki 

til tekjuöflunar og skapar félagslega stöðu einstaklinga en ekki síst er hún stór partur 

af skipulagi hversdagslífsins sem og sjálfsmynd einstaklinga (Edgell, 2006; Félags- 

og tryggingarmálaráðuneytið, 2009, 31. mars). 

 Viðmælendur mínir komu sér flestir upp rútínu fljótlega eftir að hafa lent í 

atvinnuleysi. Þeir sem eru með maka eða fjölskyldu virðast eiga auðveldara að koma 

upp rútínu þar sem hinir aðilar fjölskyldunnar mæta í vinnu eða skóla. Þá byrja aðilar 

daginn saman. Fastir liðir virðast vera hjá þeim öllum að borða morgunmat og svo 

kveikja á tölvunni. Tölvan og tölvusamskipti virðast vera ákveðið daglegt verkefni hjá 

þeim öllum. Bjarni lýsir þessu svo „ ... það er bara svona ég hef alltaf eitthvað fyrir 

stafni. Ég skipulegg mig alla daga. Ég sef aldrei fram á hádegi sko. Í rauninni heldur 

maður sér inn í vinnurúntinum ....“ og Haraldur tekur í sama streng:  

 

Þannig að fljótlega, svona kannski einum og hálfum mánuði eftir að ég varð 

atvinnulaus, þá fór ég að taka upp á því sko að vakna alltaf á tímabilinu sjö til 

níu á morgnana, bara alltaf, það er bara visst. ... En alltaf á virkum dögum, alltaf 

að vakna á tímabilinu sjö til níu, það er bara þannig, þá fær maður sér kaffi og 

reynir að búa til einhverja rútínu skilurðu, lesa moggann, fá sér kaffisopa, og svo 
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náttúrulega kveikja á tölvunni ... og svo eftir því hvernig veðrið er þá hefur 

maður reynt að fara út sko, ekki bara hanga bara heima allan daginn sem er bara 

niðurdrepandi sko þannig að borða alltaf á sama tíma, þú veist, vera með rútínu á 

því, borða alltaf í hádeginu, borða alltaf á kvöldin og þú veist bara, eins og það  

væri bara vinnan manns að vera heima.  
 

 

Magnús hefur svipaða rútínu, talar um að hann vakni yfirleitt á svipuðum tíma, fái sér 

morgunkaffi og fer svo í göngutúr og kíkir eftir það á tölvuna. Konan hans er með 

atvinnustarfsemi heima við og aðstoðar hann alltaf eitthvað við þau störf. Tryggvi 

keyrir konuna í vinnuna virka daga en tekur því síðan rólega eftir það og les bækur. 

Sigurður fer venjulega á fætur með konunni um eða fyrir klukkan átta og hjálpar 

dótturinni að koma sér af stað í skólann, fær sér kaffi og kíkir í tölvuna. Guðjón hins 

vegar býr einn í leiguherbergi og er lýsing hans á deginum aðeins frábrugðin að því 

leyti að hann vaknar seinna og virðist vera meira einn með sjálfum sér. Lýsing hans er 

á þessa leið: 

 

... ja vakna rétt um 11 leytið og kíki á BBC og Al Jazeera til þess að sjá hvort 

eitthvað hafi gerst út í heimi og hérna svo hérna fer maður í gönguferð, yfirleitt 

er það gönguferð svona einhvern tíma eftir hádegi og önnur gönguferð svona 

einhvern tíma mjög seint á kvöldin bara rétt fyrir miðnætti jafnvel en hérna en ég 

les bækur og horfi á bíómyndir og skoða furðulegustu áhugamál ... en hérna fer á 

kaffihús og náttúrulega ef maður hittir einhverja sem maður þekkir þá spjallar 

maður við þá ... 

 

Flestir þeirra hafa líka einhver áhugamál sem þeir sinna. Sigurður er með vinnustofu 

þar sem hann sinnir listum og hefur farið út í það að mála myndir. Haraldur er 

þátttakandi í tölvuleik sem hann kíkir á alla daga. Hann lítur á það sem verkefni í um 

það bil 2 klukkustundir á dag og er næsti dagur alltaf tímasettur upp á hvenær hann 

þarf að sinna leiknum sem getur verið mismunandi eftir stöðu leiksins hvern dag. 

Bjarni er með ýmis verkefni sem hann sinnir daglega til hjálpar öðrum einstaklingum 

vegna veikinda eða svipaðra ástæðna. Þetta gefur honum bæði félagsskap og ánægju. 

 

 5.1.3. Virkni 

Allir viðmælendur mínir eiga það sameiginlegt að það koma tímar þar sem erfitt er að 

hafa sig í verkin því það er ekkert sem ýtir á eftir því, þó allir reyni að hafa einhverja 

rútínu á virkum dögum eins og kom fram að ofan. En eins og Haraldur lýsir þessu vel: 
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nei það er nefnilega nei stundum er það að maður kemur sér hreinlega ekki í 

verkin og þó maður viti að þetta tekur ekkert langa tíma þá einhvern vegin þá 

hefur maður sig ekki í það ... Sko sumt hefur maður sig ekki í ... maður bara 

hefur sig ekki í hlutinn. 

 

Þeir hafa ekki breytt beint um lífsstíl og farið að stunda leikfimi bara af því að þeir eru 

atvinnulausir eins og einn viðmælandinn orðaði það. En þrír viðmælenda, Magnús, 

Bjarni og Guðjón reyna allir að stunda líkamlega hreyfingu dags daglega. Gönguferðir 

eða önnur hreyfing er inni í daglegri rútínu alla daga vikunnar.  

 Í samtalinu við Guðjón kom fram að hann er mikið einn en fer út í gönguferðir 

daglega til þess að vera innan um fólk og hreyfa sig því aðstæður heima við eru 

þannig að rýmið er aðeins um 12-15 fm sem hann hefur. Hann er eini viðmælenda 

minna sem ekki er fjölskyldumaður. Hann er greinilega einangraðri félagslega og það 

er í raun ekkert sem setur pressu á hann eða ýtir á eftir því að vakna, borða eða gera 

nokkurn hlut á ákveðnum tíma. 

 Þegar ég leitaði eftir því hjá viðmælendum mínum hvort þeir hefðu kynnt sér allt 

það sem er í boði fyrir atvinnulausa eins og námskeið hjá hinum ýmsu aðilum kom í 

ljós að allir höfðu þeir aðeins hugsað um þetta og leist vel á margt en enginn þeirra 

komið því í verk að fara og prófa. Þegar ég reyndi að leita eftir hvers vegna voru 

flestir með þá skýringu að þeir hefðu bara ekki komið þessu í verk. Það væri alveg eitt 

og annað sem þeim langaði að kynna sér. Bjarni nefndi að það þyrfti sennilega að ýta 

meira á fólk til þess að það hefði sig af stað. Væri betra ef það væri haft samband af 

fyrra bragði og atvinnulausum boðið að koma. Tryggvi nefndi að kona hans væri að 

reyna að ýta á hann að gera eitthvað. Sigurður kom með eftirfarandi skýringu sem 

hann upplifði hjá þeim sem hann þekkir en það snýr að karlmennskuímyndinni: 

 
... Að þeir séu allt of uppteknir af því að líta á sjálfan sig sem karlmenn, ekki 

einhverja kerlingar. ... já þeim finnst það líklega eitthvað teprulegt. Hvað 

heldurðu að ég þurfi, ég er bara töffari. Ég held að þeir líti á þetta eins og 

saumaklúbba margir hverjir. ... konurnar eru miklu virkari í þessu. En nú hefur 

þetta aðeins breyst, nú eru strákarnir byrjaðir að prjóna og hekla.  

 

 

 5.1.4.  Fjárhagur 

Efnahagslegar afleiðingar atvinnuleysis geta haft margvíslegar afleiðingar. Launuð 

vinna er félagslega samþykktur lífsstíll. Fyrir launin er hægt að koma á og halda 

ákveðnum lífsstíl og félagslegum samböndum, þar sem peningar eru yfirleitt það sem 
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tryggir þátttöku í samfélaginu. Áhrifin er snúa að fjárhag er greinilega sá þáttur sem er 

hvað erfiðastur fyrir atvinnulausa einstaklinga. Eins og kom fram í kaflanum 

afleiðingar atvinnuleysis að ofan eru áhrifin margvísleg. Viðmælendur mínir eru 

engin undantekning hvað þetta varðar. Allir reyna að bera sig vel og sjá jákvæðu 

hliðarnar en áhyggjurnar og erfiðleikarnir eru til staðar. Sigurður segir: 

 

... Eins og ég sagði einhversstaðar að ég væri á framfæri örþreyttrar eiginkonu, 

hún sér um að vinna fyrir þessu öllu. Atvinnuleysisbæturnar duga nú skammt 

maður, suss ... maður vonast alltaf til þess að vinna í Lottóinu. Einhvern milljarð, 

var ekki potturinn kominn í það.  Gera upp skuldirnar, myntkörfulánin sem við 

erum með og svona. Gera upp mömmu skuldir og tengdó skuldir. Leggja 

eitthvað svo til hliðar ...  

 

Haraldur lýsir þessu á þennan veg: 

 
...ég lifi náttúrulega ekki af þeim sko [atvinnuleysisbótunum] ... engan veginn ... 

til dæmis eins og bara ég er fráskilinn og er að borga meðlög sko ég fæ 130, fékk 

núna síðustu mánaðamót 139 þúsund útborgað í atvinnuleysisbætur og ef ég væri 

ekki búinn að semja ... þá hefði ég átt að borga 65.000 krónur af 

atvinnuleysisbótunum í meðlag ... það er bara ekki hægt ... og það er það sem 

vantar ... gagnvart þeim sem eru atvinnulausir og það er að að gera þeim 

auðveldara fyrir í sambandi við að halda eignum og og því öllu saman ... gera 

betur fyrir heimilin .... að gefa bara hreinlega ... frest á sem sagt allar greiðslur á 

öllu ... til dæmis eins og núna ... fasteignagjöldin  .... það er í innheimtu .... ég er 

atvinnulaus .... það er bara sett í innheimtu já ekkert hægt að semja ... manni 

finnst vanta meiri úrræði sem var lofað fyrir ári sko en ekki farið að koma ennþá 

... hlaðast bara upp skuldir á heimilinu ... fjármál heimilanna ... komu með 

úrlausn fyrir mig ... báðu um sem sagt frystingu á lánum ... og að vanskil yrðu 

bara sett í lán ... Íbúðalánasjóður gekk að því ... ég talaði við alla aðra 

skuldunauta ...  viðskiptabankinn minn sagði nei ... við getum ekki fryst lánin ... 

því þau eru í vanskilum afhverju haldið þið að þau séu í vanskilum það er af því 

ég er atvinnulaus og get ekki borgað þess vegna vill ég fá frystingu ... 

 

  

Ljóst er að áhyggjurnar eru til staðar og erfiðleikar sem þarf að kljást við. Haraldur 

heldur áfram og segir að það sem sé einna erfiðast við þetta allt saman sé að geta ekki 

leyft sér að gera sömu hluti og áður  með börnum sínum. Haraldur er ættaður utan af 

landi og fór alltaf fjórum sinnum á ári til foreldra sinna. Þessu hefur hann orðið að 

hætta auk þess sem hann hefur ekki getað sinnt minni hlutum eins og að fara með 

börnin í bíó. Þetta er greinilega það erfiðasta, það er að geta ekki veitt sínum nánustu 

það sem þótti lítið mál áður og veitti mikla gleði. 



21 

 

 5.2.  Félagsleg tengsl  

Atvinnuleysi getur orsakað eins og áður hefur komið fram minni tengsl við annað 

fólk. Við vinnu eru dagleg samskipti við samstarfsmenn, viðskiptavini eða 

þjónustuþega. Því er hætta á að viðbrigðin verið töluverð þegar þessi daglegu 

samskipti falla niður. Samskipti við fjölskyldu geta breyst bæði í neikvæða og 

jákvæða átt eins og einnig hefur áður komið fram. Fjárhagur og líðan geta einnig 

dregið úr samskiptum og jafnvel komið í veg fyrir að fólk nái að rækta vini og 

ættingja eins og einn viðmælandi minn upplifir. Hann hefur ekki sömu möguleika og 

áður á að rækta tengsl sín og barna sinna við fjölskyldu sína sem býr út á landi.     

 Internetið virðist vera mikil bylting í samskiptum einstaklinga. Árið 2009 nýttu 

97% (af heildarmannfjölda) íslenskra karla á aldrinum 25-54 ára sér netið, flestir til 

spjalls eða að skoða tölvupóst auk fleiri atriða (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Í viðtölum 

við viðmælendur mína kom í ljós að allir eyða töluverðum tíma á hverjum degi við að 

vera í sambandi við fólk, sækja um vinnu eða í leikjum á netinu. Þetta virðist draga úr 

félagslegri einangrun einstaklinga. Eða eins og einn viðmælendanna orðaði það  

„lykilatriði að kveikja á Facebook á morgnana“. 

 

 

 5.2.1. Fjölskylda, ættingjar og vinir 

Viðmælendur mínir virðast halda svipuðu sambandi við ættingja og vini eins og áður. 

Það virðist hvorki vera meira né minna í atvinnuleysinu. Þó hefur fjárhagur áhrif t.d. 

eins og kom áður fram hjá einum viðmælendanna, þá hefur hann ekki efni á að fara til 

foreldra sinna út á landi líkt og áður. 

 

 

 5.2.2. Vinnuveitendur 

Samskipti við vinnuveitendur viðmælenda minna eru nánast öll á sama veg. Þeir 

sækja mikið um á netinu auk þess að svara auglýsingum og fylla út umsóknir. Guðjón 

er þó undantekning því hann treystir sér varla lengur í vinnu. Hann leitar þó að 

störfum erlendis því honum langar að komast í burtu. Tryggvi hefur sótt um 4-5 störf 

á netinu. Allir eru sammála um að það dragi úr þeim kraftinn að fá ekki svör við 

umsóknum sínum. Þeim þykir auðveldara að hafa samskipti á veraldarvefnum frekar 

en að standa augliti til auglitis við yfirmenn eða ráðningastofur og fá höfnun.     

Sigurður lýsir þessu þannig: 
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... Þetta er eins og með unglingana og Jesú ef þeir gera eitthvað þá er það bara 

kraftaverk. Ef maður fær svar þá er það kraftaverk, það er bara þannig. Ég hef 

fengið nokkur svör um að umsókn sé móttekin. Ég var í viðtali núna í fyrradag 

og veit ekkert meira með það. En það er eina atvinnuviðtalið sem ég hef fengið í  

tvö ár. Ég er löngu hættur að nenna að fara á vinnustaðina sjálfa þar sem maður 

fyllir út umsóknina á hnjánum á sér. Ég veit ekkert hvort það skilar sér inn á 

skrifstofu.  

 

 

Áfram heldur Sigurður að lýsa því þegar hann fór á staðina í byrjun atvinnuleysis: 

 

Ég gerði helling af því. Ég vissi ekki hvort umsóknin hafa skilað sér. Ég er hjá 

fjórum ráðningaskrifstofum. Þær senda mér bara tölvupóst ef eitthvað losnar svo 

sæki ég um það og þá fæ ég fá ráðningarskrifstofunni búið að ráða í starfið. Það 

eru einu svörin sem ég hef fengið. Ég sótti um hjá Hrafli núna um daginn og þá 

fékk ég skeyti á móti, umsókn móttekin, búið. Það er þó svar. 

  

Viðmælendunum þykir öllum mjög erfitt og beinlínis dónalegt að fá ekki svör við 

umsóknum sínum. Í auglýsingum er jafnvel tekið fram að öllum verði svarað en síðan 

heyrist ekkert frá þeim. Magnús lýsir reynslu sinni af samskiptum við vinnuveitendur 

á svipaðan hátt og má glöggt sjá áhrif þess á sjálfsmat og líðan hans:  

 

...sendi ekki einu sinni að það sé búið að ráða eða neitt. Mér finnst það bara 

dónaskapur því það er ekkert mál, maður sækir um á netinu og þeir geta bara haft 

þetta sem staðlað form í tölvunni hjá sér, það er bara sjálfsögð kurteisi. 

 

Til lengdar dregur þetta greinilega úr kraftinum hjá viðmælendum mínum við að 

sækja um störf. Það virðist greinilega skipta þá meira máli að fá viðbrögð við 

umsóknum sínum þó það sé neikvætt svar. Það virðist vera auðveldara að geta 

afskrifað starfið með svar í höndunum og haldið áfram. Bið til lengri tíma upp á von 

eða óvon er niðurbrjótandi. Magnús heldur áfram „ já þetta dregur úr áhuga á að fá 

engin svör. Nei er þó svar. En fá ekki einu sinni nei það náttúrulega að það brýtur 

menn hægt og rólega niður. Ég held að það hljóti bara að vera“.   

 Umhugsunarvert er að heyra hvernig Magnús sem er 62 ára sér atvinnuhorfur sínar 

framundan, en hann telur vinnuveitendur ekki líta á sig sem æskilegan starfskraft 

vegna aldurs. Þungt er yfir Magnúsi þegar hann lýsir þessu: „ef ég á að segja alveg 

eins og er // ég reikna bara ekkert með að fá vinnu. Því ég verð 63 nú í apríl og þá eru 

bara 4 ár í að verða löggiltur [eftirlaunaþegi] og ég sé bara ekki að þetta ástand sé að 

verða þannig að kallar eins og ég verði gjaldgengir í vinnu. Það er bara svoleiðis // þó 

það sé ljótt að segja það“.  
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 Veraldarvefurinn spilar stórt hlutverk í samskiptum milli fyrirtækja og 

atvinnuleitenda. Sigurður lýsir sínum samskiptum við ráðningarskrifstofur sem 

hann er skráður hjá og samskiptin fara fram á netinu: 

 

Já yfirleitt alltaf á netinu. Gegnum vinna.is, HH ráðgjöf, Capasent, og hjá einni 

ráðningaskrifstofu í viðbót, man ekki hvað hún heitir. Vinna.is og HH ráðgjöf 

senda mér alltaf ef það kemur eitthvað inn, bara ef það kemur eitthvað nýtt inn. 

Alveg sama hvort það er hárgreiðslumaður eða bifvélavirki sem vantar eða 

rafvirki til Noregs. Senda póst um öll ný störf sem koma inn.  

 
Samskipti eins og Sigurður lýsir léttir atvinnuleitendum töluvert að hafa yfirlit yfir 

það sem er í boði. 

 

 5.3.  Líðan  

Efnahagslegt ástand í samfélaginu spilar inn í hvernig einstaklingur upplifir atvinnu-

leysið og tilfinningar því tengdu.  Þegar einstaklingar missa atvinnu, sem áður hefur 

markað stöðu þeirra í samfélaginu, geta þeir upplifað sig og stöðu sína innan 

samfélags-ins sem einskonar frávik og þótt það skammarlegt. Það hefur því áhrif á 

líðan atvinnulausra einstaklinga hvernig upplifun á viðmóti umhverfisins er og eigin 

tilfinningar eru varðandi atvinnuleysi (Rantakeisu, Starrin og Hagquist, 1999).  

 Viðmælendur mínir virðast vera mjög meðvitaðir um hvernig einstaklingar geta 

fallið í þunglyndi. Flestir virðast hafa sterkt tengslanet í kringum sig og hafa ekki 

dregið úr að hafa samband við aðra. Þeir bera sig allir vel og taka sérstaklega fram að 

vegna þess hve léttir og kátir þeir eru almennt þá nái þeir alveg að halda dampi en 

þetta sé hins vegar örugglega mjög erfitt hjá öðrum. Sigurður lýsir þessu svo:  

 

... já ég held að þeim finnist þeir ekki vera karlmenn lengur, mörgum hverjum. 

Þeir detta bara niður í þunglyndi ...  Þetta er alveg eins og maðurinn sem er 

alkóhóllisti en segist ekki vera það og allir vita það löngu á undan honum. Eða 

áður en hann viðurkennir það. Í staðinn fyrir að bara að segja það, jú ég er 

atvinnulaus og ég er búinn að vera þetta lengi atvinnulaus ...  

 

 

Bjarni segir svo frá: 
 

... Það er ekkert mál að leggjast í þunglyndi sko vorkenna sjálfum sér. En ég segi 

það að þetta AA prógram það hjálpaði mér við það ... Ég hef orðið atvinnulaus 

áður og þunglyndur og legið í rúminu. Ég er búinn að prufa allan pakkann. 

 

Bjarni heldur áfram að miðla af sinni reynslu og telur að það sé mjög mikilvægt að 

fólk sem er í atvinnuleit hittist og ræði málin. Hann telur að einstaklingar geri ekki 
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nóg af því að ræða sameiginleg vandamál. Það er bara það sem alkóhólistar gera, 

hjálpa hvor öðrum. 

 

 5.3.1.  Samfélagslega umhverfið 

Það hvort mikið eða lítið atvinnuleysi er til staðar í samfélaginu og hvernig 

atvinnutækifærum er háttað hefur áhrif á líðan og sjálfsmynd. Samkvæmt rannsóknum 

virðast atvinnulausir einstaklingar upplifa minni fordóma og smán frá samfélaginu 

þegar atvinnuleysi er mikið. Þegar atvinnuleysi er lítið eru aftur á móti meiri líkur á 

því að einstaklingar sem missa vinnu sína kenni sjálfum sér um og upplifi persónulega 

veikleika og sjálfsásakanir, sem geta haft í för með sér hnignandi andlega heilsu 

(Björklund og Erikson, 1998; Turner, 1995). Þar sem neikvæð ímynd er ríkjandi í 

samfélaginu eru neikvæð viðhorf frekar við lýði gagnvart atvinnulausum. Van 

Oorschot (2006) greindi fimm þætti sem eru mikilvægir við að móta ímynd 

almennings af hópum þiggjenda einhvers konar bóta. Mikilvægasti þátturinn er 

ábyrgðin. Þannig geta viðhorf breyst þegar að atvinnuleysi eykst. Þá er ekki litið svo á 

að fólk beri ábyrgð á atvinnuleysi sínu og á því fremur verðskuldað að þiggja 

atvinnuleysisgreiðslur. Auk þess upplifir almenningur tengsl við atvinnulausa sem 

hluta af heildinni. (Van Oorschot, 2006). 

 Frásagnir viðmælenda minna styðja ofangreindar rannsóknir. Þrír viðmælenda 

minna Bjarni, Guðjón og Sigurður höfðu áður lent í að verða atvinnulausir. Það virðist 

hafa verið erfiðari upplifun fyrir þá í fyrra skiptið. Að vísu er svo langt síðan segir 

Guðjón og ég var svo ungur en Bjarni talar um að hafa upplifað  meiri skömm og 

Sigurður segist hafa tekið þunglynda pakkann. Nú tala þeir um atvinnuleysið þannig 

að þeir bara lentu í þessu ásamt 12-13 þúsund öðrum einstaklingum og það eru ekki 

þeir sjálfir heldur efnahagshrunið sem orsakar atvinnuleysið og aðrir viðmælendur 

mínir taka í sama streng. Þetta er ekki á þeirra ábyrgð. Þegar leitað var eftir því hvort 

viðmælendum mínum þætti erfitt að segja fólki frá því að þeir væru atvinnulausir voru 

svör þeirra á þessa leið: 

 
… nei ég skammast mín ekkert fyrir það. Það eru 12 þúsund manns atvinnulausir og ég er 

bara einn af þeim. 

... alls ekki ... já já, ég meina ég er bara eins og þúsundir annarra á Íslandi. 

… en núna var þetta náttúrulega ástand sem gerðist. Ég var náttúrulega ekki atvinnulaus út 

af því en ég lenti inn í þessu. 

 



25 

 

 5.3.2. Einstaklings umhverfið 

Hins vegar kom í ljós í viðtölunum að eftir því sem við ræddum málin meira að þá 

virtust viðmælendur mínir vera að berjast við eigin fordóma og líðan gagnvart þeirri 

stöðu sem þeir eru í. Þó þeir láti vel af sér þá er grunnt í áhyggjur og hugleiðingar um 

atvinnuleysið. Sigurður missti vinnuna oftar en einu sinni stuttu fyrir langvarandi 

atvinnuleysi sitt og greinilegt er að það hefur snert hans sjálfsmat í byrjun, eða eins og 

hann lýsir því: 

... mér fannst það svolítið sérkennilegt fyrst þegar ég var atvinnulaus, að vera á 

þessum aldri uu rétt já 41 að verða 42 ár að vera í fullu fjöri og með réttindi sem 

iðnaðarmaður, meistararéttindi.  Og vera svo allt í einu einskis nýtur skilurðu. 

Það var svolítið sérkennileg staða. Ég var oft að velta því fyrir mér hvort það 

hefði verið eitthvað sem ég gerði. Ég pældi svolítið í því hvað hvað þetta væri 

kjánaleg staða.  Að  vera allt í einu bara orðin svona hornreka í þjóðfélaginu ég 

get ekki notað þig. En það var náttúrulega ekki þannig. En þetta var svona það 

fyrsta sem ég pældi í. Hvað þetta væri kjánaleg staða að vera í fullu fjöri og líka í 

góðu líkamlegu ástandi, og  já bara með fulla starfkrafta en ekki að fá ekki að 

sýna þá. Það var svolítið sérkennilegt sko. En svo var það fljótt að jafna sig. 

  

Bjarni lýsir líðan sinni á þessa leið: 

 ... en auðvitað ég hef alveg fundið fyrir þessu og sérstaklega á tímabilum fann 

fyrir því sérstaklega fyrst að þá var maður alveg ómögulegur og eirðarlaus. Og 

fannst manni líða  illa og skammaðist sín fyrir að vera ekki í vinnu. Ég þoldi ekki 

ef ég var spurður –hvað ertu ekki að gera neitt ?  ... ég hef nú orðið atvinnulaus 

áður, fyrir mörgum árum sko. Það var miklu meiri skömm yfir því ...  Ég er 

stundum að berjast við þetta almenningsálit. Ég er ekkert að veifa því að ég sé 

atvinnulaus. Ef ég er spurður –  hvað ertu að gera- æi já ég er bara ... þá er ég 

ekki að segja að ég sé atvinnulaus kannski þú veist... það er bara ... 

 

Haraldur lýsir sinni reynslu á þessa leið: 

fyrst sko, fyrstu vikurnar eftir að ég varð atvinnulaus þá var ég byrja að sækja 

um, þú veist hinar og þessar vinnur og fékk engin svör, þá fannst mér einhvern 

veginn sko, bíddu af hverju fær maður ekki svar, þú veist ... er ekki er ekki 

starfsferillinn nógu glæsilegur eða er ég ekki að gera þetta á réttan hátt eða eða 

þannig ... 

 

Stundum líður þeim eins og þeir séu að svíkjast um með því að vera ekki í vinnu eins 

og Tryggvi lýsir því. Flóknar tilfinningar gera vart við sig hjá viðmælendum mínum 

og dæmin sýna slíkt. Því er það athyglisvert hvernig þeir líta á að margir aðrir hafi 

það verr en þeir. 

 

 

  

  



26 

 

6.  Umræður og lokaorð 

 

Þessari rannsókn var ætlað að veita innsýn í líf sex langtímaatvinnulausra karlmanna 

35 ára og eldri ásamt því að veita upplýsingar um stöðu atvinnulausra á Íslandi, helstu 

skilgreiningar á atvinnuleysi og afleiðingar atvinnuleysis. Allir viðmælendur mínir 

bera sig vel og þeir telja það skipta sköpum hvernig þeir ná að kljást við stöðu sína 

hversu  lífsglaðir og jákvæðir þeir eru. Sökum þess hve gjörbreytt landslag er í 

atvinnumálum á Íslandi í dag og sú staðreynd að fjöldi annarra Íslendinga er í svipaðri 

stöðu veitir þeim betri líðan en ég átti von á. Það fólk sem heldur vinnu í góðu árferði 

tengir sig ekki við hinn atvinnulausa og þykir rökrétt að þar sem næga vinnu sé að fá 

hljóti ábyrgðin á atvinnuleysinu að liggja hjá einstaklingnum. Þetta er í samhljómi við 

reynslu viðmælenda minna sem höfðu áður lent í atvinnuleysi. Í fyrra tilfelli var 

minna atvinnuleysi og þá bundið við ákveðnar starfsgreinar en í núverandi ástandi nær 

atvinnuleysið til allra stétta. Fellur kenningin um skynsamlegt val (e. rational choise) 

vel að ofangreindu. Því fleiri sem virðast vera í svipaðri stöðu ýtir undir að 

einstaklingurinn sjálfur er ekki dæmdur fyrir stöðu sína heldur myndast samstaða og 

almenningur lítur svo á að nauðsynlegt er að huga vel að stöðu atvinnulausra 

einstaklinga. 

 Í rannsókninni kom í ljós að viðmælendur mínir eru oft á tíðum að berjast við 

flóknar tilfinningar. Þeir reyna að horfa á jákvæðu hliðarnar og telja sér trú um að 

margir séu í miklu verri stöðu en þeir. Þegar viðtölin eru komin á skrið er ljóst að stutt 

er í áhyggjur og vanlíðan. Viðmælendur í rannsókninni virtust í fyrstu eiga erfitt með 

að halda daglegri rútínu þegar vinnunni sleppti. En flestir þeirra sáu samt fljótlega að 

þeir yrðu að vakna á svipuðum tíma og halda rútínu til þess að sólarhringurinn snérist 

ekki við með tilheyrandi afleiðingum. Viðmælendur  mínir reyna að halda í einhverja 

virkni og eins og þeir segja þá er oft erfitt að koma sér í verkin og auðvelt að takast 

ekki á við þau þegar pressan er ekki til staðar.  

 Samskipti á veraldarvefnum virðist gegna stóru hlutverki í daglegu lífi 

einstaklinganna. Vefurinn hefur greinilega mikið að segja varðandi samskipti. 

Einstaklingar virðast ekki eins félagslega einangraðir og finna sér afþreyingu eða 

verkefni á vefnum sem heldur þeim virkum. Samkvæmt kenningunni um félagslega 

útilokun mætti segja að ókostir veraldarvefsins gætu verið þeir að erfiðara gæti reynst 

fyrir atvinnulausa einstaklinga að fá fjárhagslegan eða andlegan stuðning þegar 

tengslin rofna við vinnumarkaðinn ásamt öðrum samfélagslegum tengslum. En 
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jákvæðu hliðarnar eru samt sem áður fleiri að mínu mati. Atvinnuleit á vefnum hjálpar 

einstaklingum mikið því auðveldara virðist vera að hafa ákveðna fjarlægð milli þeirra 

og vinnuveitenda og því snertir höfnun á starfi þá ekki eins mikið. Það væri mikil bót 

ef fyrirtæki gerðu það að venju að tilkynna ráðningar að minnsta kosti á heimasíðum 

sínum eða svara umsækjendum beint. Mér finnst ólíklegt að þeir sem sækja um betri 

stöður í samfélaginu fái ekki svör við umsóknum sínum eða sé tilkynnt þegar ráðning 

hefur átt sér stað. 

 Rannsóknir Björkulund og Eriksson (1998), Turner (1995) og van Oorschot (2006) 

styðja frásagnir viðmælenda minnar varðandi fyrri upplifun þeirra á atvinnuleysi og 

svo aftur nú eftir að efnahagskreppan skall á árið 2008. Áður upplifðu þeir meiri 

skömm, eins og þeir ættu sök á að vera án atvinnu en nú eru þeir einn af 12-13 þúsund 

og viðhorf almennings allt annað. Þeir eiga ekki sök á atvinnuleysinu og skynja frekar 

samúð ef eitthvað er. Þetta fellur einnig að kenningunni um skynsamlegt val (e. 

rational choise) þar sem viðhorf almennings virðist breytast þegar hagur margra fer 

saman eins og á við nú þegar atvinnuleysið nær til allra starfsgreina og nánast enginn 

er öruggur. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að aðstæður viðmælenda minna falla að því sem 

fram hefur komið í niðurstöðum annarra rannsókna sem gerðar hafa verið um 

afleiðingar atvinnuleysis.  
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