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Útdráttur  

Rannsókn þessi byggir á gögnum frá Vinnumálastofnun á Norðurlandi eystra og 

rýnihópaviðtölum rannsakanda. Markmiðið með verkefninu var að öðlast dýpri innsýn og 

skilning á áhrifum langtímaatvinnuleysis á fjölskyldur og til þess var notað blandað 

rannsóknarsnið með megindlegum og eigindlegum gögnum. Megindlegu gögnin voru ASR 

sjálfsmat ASEBA og bakgrunnsupplýsingar. Eigindlegu gögnin voru þemagreind 

rýnihópaviðtöl. Heildarúrtakið í megindlegu mælingunni voru 47 langtímaatvinnulausir 

einstaklingar sem höfðu útfyllt sjálfsmat ASR, af þeim voru 40% foreldrar barna yngri en 

18 ára. Konur reyndust vera 68% foreldrahópsins á móti 32% karla. Yngsta foreldrið var 22 

ára og það elsta 59 ára. Meðalaldur foreldranna reyndist vera 35,3 ár. Flestir foreldranna 

eða ríflega 90% höfðu minni menntun en framhaldskóla- eða starfsmenntun. 

Heildarúrtakið í eigindlegum hluta rannsóknarinnar voru 10 manns, sjö konur og þrír 

karlar.  

Niðurstöður benda til að langtímaatvinnulausir foreldrar á Akureyri búi við svipaða 

líðan og búast má við í tilviljunarbundu úrtaki, en upplifi engu að síður fjárhags- og 

framtíðaráhyggjur, skort á tilgangi og skipulagi ásamt því að finna fyrir félagslegri 

einangrun. Ekki hefur verið gripið til neinna beinna aðgerða í kjölfar efnahagshrunsins 

fyrir langtímaatvinnulausa foreldra, heldur hefur frekar verið um að ræða almennar 

aðgerðir, t.d.  fjárhagsaðstoð. 
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 Abstract 

The main goal of this project is to get a deeper insight and understanding concerning the 

impact on families that face long term unemployment. The study is based on data from 

the Regional office of the Directorate of Labour in North East Iceland (Akureyri) and from 

the researcher‘s interviews with focus groups, using a mixed research design of 

quantitative and qualitative data.  The quantitative data are based on participant‘s ASR 

self-assessment ASEBA and background information. The qualitative data are based on 

the focus group interviews, identified by themes. The total quantitative sample consists 

of 47 long term unemployed individuals who all had answered the ASR self-assessment.  

40% of that group consisted of parents of children aged 18 years and younger. Women 

are 68% of that group and men are 32%. The youngest parent is 22 years of age and the 

oldest one 59. The parent‘s mean age is 35,3 years. Most of the parents, 90%, have only 

primary education. The total sample of the qualitative part of the study consisted of 10 

individuals, seven women and three men.  

Results show that long term unemployed parents living in Akureyri are as distressed 

as can be expected in a random sample, but are none the less concerned about financial 

and future matters, lack of purpose and structure in their life and social isolation. The 

actions that have been taken have been general, mostly connected to financial aid.  
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Formáli 
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verkefninu. Þá fær Soffía Gísladóttir yfirmaður minn, mínar dýpstu þakkir fyrir stuðning, 

þolinmæði og skilning meðan á verkefninu stóð.  

Systir mín, Kristrún Heiða Hauksdóttir fær sérstakar þakkir fyrir gagnlegar 

ábendingar og yfirlestur, og vinkona mín Hildur Bergsdóttir fyrir einstaka hvatningu, 

áhuga og uppörvandi ábendingar. Fjölskylda mín fær að síðustu mínar innilegustu þakkir 

fyrir þolinmæði og stuðning, sérstaklega móðir mín Sigurlína Kristinsdóttir og synir mínir, 

þeir Árni og Ástvaldur Friðrikssynir.  
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1 Inngangur  

Á haustdögum 2008 varð efnahagshrun á Íslandi og samfélagið hefur síðustu misseri glímt 

við ýmis birtingarform og afleiðingar þess sem daglega er talað um sem kreppu. 

Atvinnuleysi er ein versta afleiðing kreppunnar og hefur það nú þegar haft alvarleg áhrif á 

mörg heimili í landinu og leitt til atgervisflótta og fólksflutninga frá landinu 

(Velferðavaktin, 2011). Í kjölfar efnahagshrunsins jókst atvinnuleysi mikið og hefur það 

talsvert verið til umfjöllunar í samfélaginu og á hinum pólitíska vettvangi. Heilmikið hefur 

auk þess verið ritað í fjölmiðlum, (Mbl.is, 2009, 2011a; Vísir, 2010, 2011a) og rannsakað í 

námsritgerðum (Fjóla Dögg Gunnarsdóttir og Ingibjörg Jónsdóttir, 2010; Fjóla Jónsdóttir, 

2010; Guðrún Pálmadóttir, 2010; Ragnheiður Lára Guðrúnardóttir og Sigríður Rún 

Steinarsdóttir, 2010). 

Auk þess hafa verið gerðar stærri og minni úttektir á stöðu bæði atvinnuleitenda og 

landsmanna í kjölfar efnahagshrunsins (Atli Hafþórsson, Fjóla Dögg Gunnarsdóttir, 

Ingibjörg Jónsdóttir, og Sigríður Ásta Hauksdóttir, 2011; Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir, 2011; 

Kolbeinn H. Stefánsson, e.d.; Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir, 2010; 

Lýðheilsustöð, 2010; Velferðavaktin, 2011). Langtímaatvinnuleysi var nánast óþekkt fyrir 

efnahagshrunið (Velferðavaktin, 2011) en í október 2011 höfðu tæplega 4.500 

einstaklingar verið lengur en eitt ár á atvinnuleysisskrá og er það 38% heildarhóps 

atvinnulausra í landinu (Vinnumálastofnun, 2011a). Ætla má miðað við umfang 

atvinnuleysis og þróun langtímaatvinnuleysis síðustu ár að atvinnuleysi hafi á einn eða 

annan hátt, snert fjölda heimila og fjölskyldna í landinu.  

Langvarandi aðstæður hafa mótandi áhrif á fjölskyldur og slæm áhrif verða til þess 

þegar lengri tíma er litið til þess að stoðir fjölskyldunnar geta molnað og bjargráð hennar 

brostið (H. Goldenberg og I. Goldenberg, 2008; Nichols, 2009; J. M. Rasheed, Marley og 

M. N. Rasheed, 2010; Sigrún Júlíusdóttir, 1997, 2001). Áhrif langtímaatvinnuleysis á 

fjölskyldur á Íslandi hafa lítið verið rannsökuð þó heilmikið hafi verið rannsakað og tekið 

út hvað varðar einstaklinga og dæmi um það eru nýlegar skýrslur Vinnumálastofnunar 

(Atli Hafþórsson o.fl., 2011) og Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir (2011). Undanfarin misseri 

hefur einnig töluvert verið fjallað um afleiðingar atvinnuleysis, t.d. fátækt og félagslega 

einangrun (Guðný Björk Eydal, 2010; Guðný Björk Eydal og Cynthia Lisa Jeans, 2008; 

Guðný Björk Eydal og Lena Hrönn Marteinsdóttir, 2011; Halldór S. Guðmundsson, Atli 
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Hafþórsson, Bryndís Elfa Valdimarsdóttir, Kristján Már Magnússon og Guðný Björk Eydal, 

2011; Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. Stefánsson og Stefán Ólafsson, 2004; Stefán 

Ólafsson, 1999, 2011) og heilsufar (Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir, 2011; Velferðavaktin, 

2011). 

Hvati rannsóknarinnar er að frá vori 2008 hefur rannsakandi starfað sem náms- og 

starfsráðgjafi hjá Vinnumálastofnun á Norðurlandi eystra, auk þess að vera í 

fjölskyldumeðferðarnámi frá hausti 2009 Það að starfa í einum hluta 

almannatryggingakerfisins, í hlutverki sem bæði getur falið í sér að styðja einstaklinginn 

sem og skilyrða virkni hans og þátttöku í úrræðum, gefur fljótt innsýn í kosti og galla 

kerfisins. Þó virðist athyglinni aðeins vera beint að hinum atvinnulausa í opinberri 

umræðu og úrræðum, þar sem atvinnuleysið er almennt gildismerkt einstaklingum einum, 

sem hans sök. 

Markmiðið með þessari meistararannsókn er að öðlast dýpri innsýn og skilning á 

áhrifum langtímaatvinnuleysis á fjölskyldur og auka þannig möguleikann á hægt verði að 

bæta þjónustu við fyrrgreindan hóp. Í fjölskyldumeðferðarnáminu er lögð áhersla á 

fjölskylduna sem heild og tekið mið af áhrifamætti hennar þar sem velferð fjölskyldunnar 

er höfð að leiðarljósi. Slík heildarsýn er mikilvæg til að nýta þau bjargráð og tengsl sem 

einstaklingurinn býr yfir til að bæta aðstæður hans og líðan. Innan velferðakerfisins starfa 

ýmsar fagstéttir sem flestar eiga það sameiginlegt að hugmyndafræði þeirra byggir á því 

að mæta einstaklingum þar sem hann er staddur hverju sinni og líta heildstætt á stöðu 

hans. Leitast er við að valdefla (e. empowerment), veita honum t.d. fjölskyldustuðning, 

ráðgjöf og fræðslu. Á tímum efnahagsþrenginga, niðurskurðar og álags í velferðarkerfinu 

er vert að velta fyrir sér hvort þessi heildstæða nálgun sem krefst tíma, starfsþróunar, 

samráðs milli kerfa og fagstétta, endurmenntunar starfsfólks og eflingar fagvitundar þess, 

sé í raun gerleg. 

Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla. Fyrsti kafli er inngangur en þar á eftir er 

fræðilegur hluti ritgerðarinnar og skiptist hann í þrjá undirkafla. Í fyrsta lagi er gerð tilraun 

til að skilgreina fyrirbærið fjölskylda og reynt að varpa ljósi á íslensku nútímafjölskylduna. 

Fjallað er um fjölskylduvelferð og foreldrahlutverk og þau hugtök sett í samhengi við 

íslenskan veruleika. Þá er fjallað um fjölskyldumeðferð og greint stuttlega frá beitingu 

hennar. Í öðru lagi er atvinnuleysi gerð ítarleg skil með líkönum, kenningum og vísunum í 
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fyrri rannsóknir. Sérstaklega eru skoðuð áhrif atvinnuleysis á heilsufar, efnahag og 

félagslega virkni. Ennfremur er langtímaatvinnuleysi skilgreint og áhrif þess á fjölskyldur 

skoðuð. Að síðustu er svo fjallað um akureyskt samfélag í kjölfar efnahagshrunsins. Í þeirri 

umfjöllun er stuðst við upplýsingar frá Almannaheillanefnd sem starfað hefur á Akureyri 

frá byrjun kreppu og verið samráðsvettvangur stoðkerfanna í bæjarfélaginu. Auk þess er 

stuðst við ársskýrslur fjölskyldudeildar Akureyrar eftir hrun, upplýsingar frá 

Almannaheillanefnd og tölur frá Vinnumálastofnun. Þannig er reynt að skoða 

Akureyrarsvæðið með tilliti til þátta sem greina og draga upp mynd af aðstæðum 

fjölskyldna og breytingum í samfélaginu eftir 2008 og í ljósi þróunar atvinnuleysis á 

svæðinu.  

Í þriðja kafla er gagnaöflun og úrvinnslu rannsóknarinnar gerð ítarleg skil. 

Rannsóknin byggist á margprófunarsniði þar sem beitt er bæði megindlegum og 

eigindlegum rannsóknaraðferðum. Fjórði kafli ritgerðarinnar er niðurstöðukaflinn sem er 

skipt eftir niðurstöðum úr einstökum úrtakshópum. Stuðst er við lýsandi og ályktandi 

tölfræði auk þemagreiningar. 

Rannsóknarspurningar sem rannsakandi setur fram eru eftirfarandi:  

 

1) Hver eru áhrif langtímaatvinnuleysis á fjölskyldur á Akureyri í kjölfar efnahagshrunsins?  

2) Hvernig meta langtímaatvinnuleitendur með fjölskyldur á framfæri stöðu sína? 

3) Hver er klínísk staða þeirra á ASR sjálfsmati á líðan? 

4) Hvernig metur stoðkerfið stöðu langtímaatvinnuleitenda með fjölskyldur á framfæri ? 

 

Fimmti kafli ritgerðarinnar er umræðukaflinn þar sem niðurstöðurnar eru dregnar 

saman og tengdar við fræðilegan bakgrunn, auk þess sem sjálfstæðar ályktanir eru 

dregnar um viðfangsefnið og mikilvægi þess að nýta heildstæða nálgun á fjölskyldulíf 

þegar skoðuð eru áhrif langtímaatvinnuleysis. Ennfremur er fjallað um notagildi 

rannsóknarinnar og veikleika hennar.  

 

 

 

 



 

11 

 

2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er fjallað um viðfangsefni rannsóknarinnar. Fjallað er um fjölskylduhugtakið 

sem í samtímanum byggir frekar á tengslum en formgerð. Atvinnuleysi og áhrifum þess á 

einstaklinginn eru gerð ítarleg skil með líkönum og vísunum í kenningar og fyrri rannsóknir 

auk þess sem langtímaatvinnuleysi er skilgreint og áhrif þess á fjölskyldur skoðuð. Að 

síðustu er svo fjallað um akureyskt samfélag í kjölfar efnahagshrunsins og er þar stuðst við 

upplýsingar frá Almannaheillanefnd, fjölskyldudeild Akureyrarbæjar og 

Vinnumálastofnun.  

2.1 Fjölskyldur 

 

Fjölskyldan er eitt mikilvægasta samskiptakerfi samfélagsins sem helgast m.a. af þýðingu 

hennar í frumfélagsmótun barna og unglinga. Þrátt fyrir að fjölskyldustærð hafi tekið 

breytingum í gegnum árin og aðild kynslóðanna að fjölskyldunni hafi breyst með tilliti til 

kjarnafjölskyldu nútímans er hún staðföst og gegnir alltaf jafn mikilvægu hlutverki í 

samfélaginu (Hermann Óskarsson, 2005; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Jón Björnsson (1994-b) 

segir þó fjölskylduna vera litförótta og nefnir að á hátíðarstundum sé talað um hana sem 

hornstein samfélagsins þó við höfum eiginlega ekki hugmynd um hvað það merkir. Sigrún 

Júlíusdóttir (2001) er á svipuðum slóðum í grein sinni „Fjölskyldan — hornsteinn eða 

hornreka?“ og hún bætir því við að í því að líkja fjölskyldunni við hornstein samfélagsins á 

hátíðlegum stundum felist gild merking sem þó sé innantóm og afbökuð þegar litið sé til 

aðstæðna fjölskyldunnar í gnægtarsamfélagi okkar tíma.  

Sigrún Júlíusdóttir hefur tekið saman skrif um fjölskyldumálefni á Íslandi og gert 

stöðumat á íslenskum raunveruleika fjölskyldunnar uppúr síðustu aldamótum. Á einum 

stað líkir hún fjölskyldunni við „eitt eilífðar smáblóm“, og vísar þar til kveðskapar 

Matthíasar Jochumssonar í lofsöng hans um Ísland (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Hugmyndasaga fjölskyldunnar nær aftur til Forn-Grikkja (Sigrún Júlíusdóttir, 1997). 

Aristóteles fjallaði fyrstur um fyrirbærið sem hann taldi ekki bara vera frumhóp hverrar 

manneskju heldur einnig minnstu þjóðfélagseininguna. Síðar benti heimspekingurinn 

Nietzsche á vandkvæði þess að skilgreina fjölskylduna. Hann vildi meina að um síbreytilegt 

fyrirbæri væri að ræða sem frekar mætti hugsa sér sem afurð eða áfanga í ákveðnu 

þróunarferli. Þannig væri ekki verið að fást við endanlega, hlutlæga eða stöðuga 
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skilgreiningu á fjölskyldum heldur væri um að ræða samfélagslegt og sögulega mótað 

fyrirbæri á hverjum tíma (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Það var því ekki fyrr en á 17. og 18. 

öld sem fram komu hugmyndir um einstaklinginn sem grunneiningu samfélagsins (Sigrún 

Júlíusdóttir, 1997, 2001). Fyrir iðnbyltinguna og þær umbreytingar sem urðu í búsetu- og 

atvinnuháttum í kjölfar hennar, var fjölskyldan grundvallarframleiðslueining í flestum 

löndum. Með breyttum þjóðfélags-, framleiðslu- og búskaparháttum urðu verulegar 

breytingar á formgerð fjölskyldunnar (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1994; Sigrún Júlíusdóttir, 

2001). Hugmyndin um fjölskylduna sem stofnun og samskiptaeiningu urðu til upp úr 

síðustu aldamótum þegar rannsakendur og meðferðaraðilar í Evrópu og Bandaríkjunum 

beindu kastljósi sínu að fyrirbærinu. Þannig höfðu menn veitt því athygli að 

fjölskyldutengsl og aðstæður virtust ekki bara skipta máli fyrir þroska barna heldur einnig 

þegar kom að félags- og tilfinningalegum erfiðleikum og geðsjúkdómum. Því fóru 

félagsfræðingar að gera sér enn betur grein fyrir að fjölskyldan sem jarðvegur, þó háð 

efnahag og stéttarstöðu, gat ráðið úrslitum varðandi velferð einstaklingins þegar kom að 

þáttum eins og andlegu, félagslegu og líkamlegu heilbrigði, samstöðu og tengslamyndun 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Síðustu áratugi hafa samfélagsaðstæður tekið allnokkrar 

kollsteypur og nýjar fjölskyldugerðir orðið til. Áhrif vitundarvakningar kvenna og í 

framhaldinu gjörbreytt staða þeirra og framlag í þjóðfélaginu hafa kallað á víðtækar 

breytingar varðandi verkaskiptingu, samskipti kynjanna og lífsgildi. Gjörbreyttar 

hugmyndir um ást, einstaklingsþroska og skuldbindingar eru afurðir þess (Hrund 

Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Glíman við að skilgreina afmarkaðan ramma fyrirbærisins fjölskylda hefur staðið 

lengi með litlum árangri. Þannig hefur verið reynt að skilgreina fjölskylduna, flokka hana 

eftir tímabilum, tegundum og formgerð og auk þess leitast við að greina áhrif 

efnahagslegra og sögulegra þátta. Þó hefur ekki orðið til nein einhlít flokkun hennar því 

aðstæður og áhrif samverkandi þátta eru margbreytileg. Það sem þó hefur komið í ljós er 

að fjölskyldan virðist ekki breytast jafnmikið og haldið hefur verið fram (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Töluverðar breytingar hafa þó orðið á fjölskyldunni vegna þátta eins og 

félagslegra hlutverka, efnahagslegra þátta að ógleymdri atvinnuþátttöku kvenna (Bragi 

Guðbrandsson, 1994a; Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010; Jón 
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Björnsson, 1994b; Sigrún Júlíusdóttir, 1997, 2001). Landsnefnd um „Ár fjölskyldunnar“ 

setti fram eftirfarandi skilgreiningu:  

[Fjölskyldan er] hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem einstaklingarnir deila 

tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimirnir eru oftast tvær 

fullorðnar manneskjur eða einstaklingur ásamt barni eða börnum. Þau eru skuldbundin hvert 

öðru í siðferðilegri og gagnkvæmri hollustu 

(Landsnefnd um Ár fjölskyldunnar/Félagsmálaráðuneytið, 1994).  

Áherslan í notkun fjölskylduhugtaksins í dag byggir frekar á tengslum heldur en formgerð 

og er skilgreining hennar yfirgripsmikil til að ná til flestra fjölskyldugerða. Dæmi um slíkar 

fjölskyldugerðir í hinu flókna vestræna samfélagi eru:  

Kjarnafjölskyldan 

Einforeldrisfjölskyldan 

Ættleiðingarfjölskyldan 

Stjúpfjölskyldan 

Samkynjafjölskyldan 

Systkinafjölskyldan 

Sambýlis- eða félagsfjölskyldan 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Þeim atriðum sem mestu skipta varðandi umbreytingu íslensku fjölskyldunnar á 

þessari öld má skipta í fjóra meginþætti: gjörbreytingu í efnahags- og atvinnumálum, 

hröðum samfélagsbreytingum hvers fylgifiskur er að löggjöf og félagsleg úrræði hafa ekki 

verið aðlöguð að breyttum ytri skilyrðum, spennu sem skapast milli núverandi gilda og 

hugfars og þess sem áður var og viðurkenningu á breyttum sambúðaformum og 

fjölskyldugerðum (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Íslenskar fjölskyldur hafa skroppið saman 

síðustu misseri bæði hvað varðar fjölskyldustærð og eininguna sjálfa. Færri kynslóðir eru 

þannig á heimilunum, fleiri einstæðir foreldrar og fleiri stjúpfjölskyldur. Íslendingar eiga 

að meðaltali rúmlega tvö börn og þriðja hverju hjónabandi lýkur með skilnaði (Hrund 

Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Það sem 

virðist helst einkenna íslenskar nútímafjölskyldur í samanburði við nágrannaþjóðirnar eru 

fleiri börn innan fjölskyldu, fleiri í fjölskyldunni, miklar veraldlegar kröfur, miklar 

menntunarkröfur, mun lengri vinnutími fullorðinna og minni opinber fjárframlög til félags- 
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og fjölskyldumála. Ein birtingarmynd þessara þátta og hraðari samfélagsbreytinga er 

fjölgun hjónaskilnaða (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Til að skilja betur umgjörð íslenskra 

fjölskyldna í nútímanum verður horft til opinberrar stefnumótunar og fjölskylduvelferðar. 

 

2.1.1 Fjölskylduvelferð  
 

Til að átta sig á hugtakinu „fjölskylduvelferð“ er vert að skoða hugtakið „velferðarríki”. 

Það hugtak vísar til ríkis sem umhugað er um fjárhags- og félagslegt öryggi þegna sinna og 

reynir að tryggja þeim góð lífskjör. Hér er um að ræða tvær mikilvægar víddir, annars 

vegar þrönga, sem þá inniber félagslega aðstoð við einstaklinga, og hins vegar víða sem 

felur í sér almennar áherslur í stjórnmálum og félagsþjónustu (Stefán Ólafsson, 1999).  

 

Velferð 

 

Til að mæla velferð hafa verið notuð ýmis greiningarlíkön sem leitast við að meta 

einkenni, umfang, gæði og afleiðingar velferðar. Breski fræðimaðurinn Richard Titmuss er 

frumkvöðull á sviði velferðarrannsókna, hann kom fyrstu fram með þríflokkun á 

velferðarkerfum (Stefán Ólafsson, 1999). Gösta Esping Anderssen endurskilgreindi flokkun 

Titmuss með hliðsjón af umfangi réttinda sem einstaklingum eru veitt. Hann tengir ólíkt 

skipulag og ólík markmið velferðarforsjár við pólitíska hugmyndafræði, því velferðakerfin 

væru afleiðing pólitískrar stefnumótunar. Hann gefur sér að þar sem einstaklingum séu 

veittir meiri möguleikar á að draga fram lífið óháð vinnuframlagi á markaði (e. 

decommodification) þar séu þegnaréttindin mest. Hann byggði upp greiningarlíkan sem 

byggir á 1) íhaldsömu kerfi 2) frjálslyndu kerfi og 3) kerfi jafnaðarmanna. Kerfi 

jafnaðarmanna segir hann fyrirfinnast helst í Skandinavíu og Hollandi. Þar sé áhersla lögð 

á jöfnuð lífskjara og altækan rétt til félagslegs öryggis ogkomið sé í veg fyrir að 

velferðarforsjá hins opinbera sé ölmusa. Áhersla sé á mannsæmandi lágmarkslaun fyrir 

alla, atvinnuþátttöku, markvissa uppbyggingu almannatrygginga og félagslega þjónustu og 

almanntryggingar séu fjármagnaðar með skattfé (Esping-Andersen, 1990; Stefán Ólafsson, 

1999). Þrátt fyrir harða gagnýni um of mikla einföldun, átök um það hvaða lönd ættu 

heima í hvaða flokki og það að viðmiðin væru vinnandi karlar og konur, og foreldrar og 
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börn ekki tekin með inn í reikninginn (Bambra, 2007), hefur það orðið til þess að móta 

áherslur í velferðarannsóknum. Þannig var ekki lengur talið ásættanlegt að líta framhjá 

fjölskyldunni og mikilvægi hennar. Nú síðari ár hafa rannsóknir á samþættingu vinnu og 

einkalífs, barnasjónarmið, aukin áhersla á mæður, feður og börn auk kynslóðamillifærslu 

og samskipta verið ríkjandi í tengslum við fjölskylduvelferð (Lundqvist, 2011). Nátengt 

fjölskylduvelferð er fjölskyldustefna, en í henni felast skilgreiningar á hlutverkum og 

ábyrgð einstaklinga, fjölskyldna og samfélaga. Fjölskyldustefna eru markvissar aðgerðir af 

hálfu stjórnvalda til að taka mið af þörfum fjölskyldunnar (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Nú 

örlar á áhuga á fjölskyldustefnu og rannsóknum á henni sem slíkri (Lundqvist, 2011).  

 

Íslensk fjölskylduvelferð 

 

Um 1950 höfðu Íslendingar lagt grunninn að nútímalegu velferðarkerfi þar sem hlutverk 

hins opinbera við mótun lífskjara var umtalsvert og um margt sambærilegt og á 

Norðurlöndunum. Nægir þar að nefna starfsemi hins opinbera á sviði almannatrygginga, 

heilbrigðismála, menntunar og félagslegrar þjónustu (Harpa Njálsdóttir, 2003). Í 

stjórnarskrá íslenska lýðveldisins frá 1944 kemur fram í 71. gr að „allir skulu njóta friðhelgi 

einkalífs, heimilis og fjölskyldu“ og í 76. gr að : „öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í 

lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og 

sambærilegra atvika. Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og 

fræðslu við sitt hæfi...börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð 

þeirra krefst“ (Alþingi, e.d.). Íslendingar eru aðilar að ýmsum alþjóðasamningum og var 

félagsmálasáttmáli Evrópu frá 1961 fullgildur hérlendis árið 1976. Sáttmálinn er 

hliðstæður mannréttindasáttmála Evrópu en skipta má réttindum sáttmálans í þrjá flokka: 

vinnurétt, vernd félagslegra réttinda og vernd sérstakra réttinda sem ekki falla undir 

vinnuumhverfi. Í endurskoðun sáttmálans frá 1996, sem Ísland hefur undirritað en er ekki 

fullgildur hér á landi, kemur fram í 16. gr. að 

Í því skyni að tryggja nauðsynleg skilyrði fyrir fullum þroska fjölskyldunnar, sem er hornsteinn 

þjóðfélagsins, skuldbinda samningsaðilar sig til að efla efnahagslega, lagalega og félagslega 

vernd fjölskyldulífsins með aðgerðum eins og félagslegum bótum og fjölskyldubótum,  
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skattareglum, útvegun fjölskylduhúsnæðis, aðstoð við nýgift fólk og öðrum viðeigandi 

aðgerðum.  

        (European Social Charter (revised), 1996; Velferðarráðuneytið, e.d.-a). 

Ísland hefur verið aðili að alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og borgaraleg 

réttindi í rúmlega 30 ár. Þrátt fyrir að ýmis efnisákvæði samningsins hafi ratað inn í 

íslenska löggjöf eiga þessi efnahagslegu og félagslegu réttindi á brattann að sækja og eru 

viðhorf til þeirra réttinda gerólík viðhorfum til borgaralegra og stjórnmálalegra réttinda 

(Aðalheiður Ámundadóttir og Rachel Lorna Johnstone, 2010). Þegar litið er til nútíðar og 

staðan skoðuð varðandi áherslu og stefnu stjórnvalda í málefnum fjölskyldna er heppilegt 

að líta í stefnuyfirlýsingu núverandi ríkistjórnar sem birt er undir liðnum „Varanleg 

velferð“ á heimasíðu stjórnarráðsins: 

Heilbrigt velferðarkerfi og baráttan gegn langtímaatvinnuleysi eru mikilvægar forsendur fyrir 

farsælli enduruppbyggingu samfélagsins. Mikilvægasta verkefni velferðarþjónustunnar og 

leiðarljós við forgangsröðun í núverandi aðstæðum er að vernda hag og stöðu barna og 

fjölskyldna þeirra, sem og þeirra sem lakast standa í samfélaginu. Ríkisstjórnin lítur á það sem 

forgangsmál að tryggja að afleiðingar efnahagssamdráttarins leiði ekki til þess að 

húsnæðisöryggi fjölskyldna og einstaklinga sé ógnað. Velferðarmálin snúast um öfluga 

heilbrigðisþjónustu fyrir alla, sterkt almannatryggingakerfi og tryggt húsnæði. 

                                                                                                          (Stjórnarráð Íslands, e.d.) 

Á heimasíðu velferðarráðuneytisins (Velferðarráðuneytið, e.d.-b) eru taldir upp þeir 

málaflokkar sem tilheyra ráðuneytinu. Þar er hvergi að finna málaflokk sem byrjar á 

„fjölskyld-[...]“ þó þar sé að finna verkefni eins og t.d.: almannatryggingar, 

barnaverndarmál, félagsþjónusta sveitarfélaga, fæðingar- og foreldraorlof, jafnréttismál 

og vinnumál. Þó ber þess að geta að sérverkefni eru líka tiltalin sérstaklega á síðunni en 

þar er Velferðarvaktin sérmerkt. Velferðarvaktin (Velferðarráðuneytið, e.d.-b) er 

stýrihópur skipaður af velferðarráðherra til að fylgjast með og kortleggja félagslegar og 

fjárhagslegar afleiðingar efnahagshrunsins fyrir fjölskyldur og einstaklinga í landinu. Einnig 

er hópnum ætlað að gera tillögur um aðgerðir í þágu heimilanna. Velferðarvaktin hefur 

tekið saman ýmsar skýrslur og efni um stöðuna og tillögur til úrbóta. Síðasta skýrsla 

vaktarinnar kom út í júní síðastliðnum (Velferðarvaktin, 2011).  

 Eins og áður hefur komið fram er íslensku fjölskyldunni hampað á hátíðarstundum 

sem hornsteini samfélagsins. Því ætti að liggja ljóst fyrir að stjórnvöld hafi skýra opinbera 

stefnu í málefnum hennar. Þetta er samt ekki raunin (Bragi Guðbrandsson, 1994a; Jón 
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Björnsson, 1994b; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Þróun kerfisins hefur, þegar horft er til sögu 

félagsmálalöggjafar á Íslandi og aðdraganda og ákvæða einstakra laga og framkvæmd 

þeirra, tekið mið af þörfum og aðstæðum atvinnulífsins. Áhersla verkalýðshreyfingarinnar 

hefur verið á réttindabaráttu launafólks auk baráttu einstakra hagsmunahópa fyrir 

sérstökum réttindum. Birtingarmyndir þessara þátta má sjá í viðbrögðum opinberra og 

einkaaðila við þeim vanda sem einstaklingar eða einstakir þjóðfélagshópar glíma við (Bragi 

Guðbrandsson, 1994a). 

Árið 1994 vitnar Bragi Guðbrandsson (1994a) til þess að opinber umræða um 

velferðarkerfið hafi misserin á undan snúist um kostnað og bendir á að við Íslendingar 

höfum á þeim tíma ekki farið varhluta af niðurskurði opinberra útgjalda. Hann bætir svo 

við að eitt aðaleinkenni kreppunnar í velferðarkerfinu, og þeirri umræðu sem þá hafi átt 

sér stað, sé að þau málefni sem lúta að fjölskyldunni séu nánast eingöngu í brennidepli við 

afgreiðslu fjárlaga. Jón Björnsson (1994b) gerir að umfjöllunarefni sínu það sem hann 

kallar hina óopinberu fjölskyldustefnu hins opinbera. Hann fjallar þó fyrst um erfiðar og 

illa skilgreindar hugmyndir um umfjöllunarefni sitt þ.a.e.s „hið opinbera“ og 

„fjölskyldustefnu“. En hann kemst að þeirri niðurstöðu að hin óopinbera fjölskyldustefna 

hins opinbera sé í reynd og raun afsprengi þess að fjálglegt tal um mikilvægi 

fjölskyldunnar og hollustu hennar hafi orðið til þess að henni sé sífellt treyst til færri 

verka. Í hnotskurn sé stöðugt ætlast til minna af henni og hlutverk hennar séu flutt yfir á 

aðra aðila, hvar sem því verður viðkomið. Þeir aðilar rækja hlutverkin stundum betur en 

stundum ekki. Afleiðing alls þessa sé sú að fjölskyldan vantreystir sjálfri sér í síauknum 

mæli og verður ófærari um verkefni sem hún áður sinnti, og þar með þau verkefni sem 

enginn annar getur tekið á eða tekið við. Þetta er samt ekki hægt að heimfæra yfir á 

tilteknar ríkisstjórnir heldur stjórnvöld, aðila vinnumarkaðarins og fjölskyldurnar sjálfrar. 

Auk þess telur Jón að fjölskyldan sé í raun afgangsstærð í stjórnmálaumræðu og 

ákvarðanatöku. Þannig verði hún rótgróið aukaatriði hjá stjórnvöldum og almenningi og til 

að breyta því þurfi miklu meira til en falleg orð í stefnuskrá (Jón Björnsson, 1994b). 

Landsnefnd um „Ár fjölskyldunnar“ starfaði árið 1994 á Íslandi eftir að samþykkt 

hafði verið á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna að árið skyldi tileinkað fjölskyldum. 

Landsnefndin gaf út bók sem var afrakstur vinnu nefndarinnar (Bragi Guðbrandsson, 

1994b) og þó liðin séu rúmlega fimmtán ár síðan er mikið af boðskap bókarinnar speglun 
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á stöðu mála nú. Líkt og þá fæst íslenskt samfélag við efnahagslægð, atvinnuleysi og 

sparnað í velferðarkerfinu. Frá efnahagshruni hefur niðurskurður opinberra útgjalda og 

sparnaður m.a. í velferðarútgjöldum verið umfjöllunarefni í ýmsum kimum samfélagsins 

(Mbl.is, 2011; Stefán Ólafsson, 2011). Eins og þær Aðalheiður Ámundadóttir og Rachel 

Lorna Johnstone (2010) benda á þurfa stjórnvöld að vera meðvituð um hvar skóinn 

kreppir og hvað felst í skuldbindingum þeirra. Það er ekki ástæða til að halda að stjórnvöld 

hafi ekki fullan hug á að virða alþjóðlegar skuldbindingar sínar á sviði mannréttinda og 

velferðar. Þar má nefna starf Velferðarvaktarinnar sem hefur með kortlagningu sinni gefið 

stjórnvöldum upplýsingar um aðstæður mismunandi samfélagshópa. Það virðist ekki vera 

neinn skortur á aðgerðaráætlunum en vandinn virðist vera fólginn í framkvæmdinni 

(Aðalheiður Ámundadóttir og Rachel Lorna Johnstone, 2010). Til að skoða nánar 

fjölskylduna er vert að líta til eins aðalhlutverks hennar, sem er foreldrahlutverkið.  

 

2.1.2 Foreldrahlutverk 
 

Eins og áður hefur komið fram eru fjölskyldur flókin fyrirbæri sem hafa tekið miklum og 

örum breytingum (Bragi Guðbrandsson, 1994a; Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2010; Jón Björnsson, 1994b; Sigrún Júlíusdóttir, 1997, 2001). Í 

stefnuyfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna í tilefni af „Ári fjölskyldunnar“ kemur fram að 

„fjölskyldan [sé] minnsta lýðræðislega einingin og uppspretta lífsgilda“. Af því leiðir að 

foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna hvað varðar hlutverk og mótun lífsgilda. Foreldrar 

miðla lífsgildum sínum með framkomu sinni hvort við annað, í eigin samskiptum, lífstíl og 

hugmyndum um ást, ábyrgð og samstöðu. Það skal ennfremur undirstrikað að þessi atriði 

mótast í órofa samhengi við menningu og sögu auk þeirra ytri aðstæðna sem fjölskyldur 

búa við hverju sinni (Sigrún Júlíusdóttir, 1997). Eins og Jón Björnsson (1994b) hefur áður 

rakið telur hann vísbendingar um að fjölskyldan sjálf vantreysti sér æ meira til að sinna 

hlutverkum sínum, hlutverkum sem hún oft geri sér ekki grein fyrir hver séu.  

Foreldrahlutverk er þó hlutverk sem fjölskyldur eru sammála um að sinna og eru 

foreldraskyldur rammaðar inn í íslenskri löggjöf. Til að átta sig á foreldrahlutverkinu 

verður gerð tilraun til að skoða löggjöfina á Íslandi sem lítur beint að foreldraskyldum við 

börn hvað varðar aðbúnað og uppeldi. 
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 Í 28. gr barnalaga nr.76/2003 er fjallað um inntak forsjár, þar kemur fram að 

(Barnalög nr.76/2003):  

Foreldrum ber að annast barn sitt og sýna því umhyggju og virðingu og gegna forsjár- og 

uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag barns og þörfum.  

Forsjá barns felur í sér skyldu foreldra til að vernda barn sitt gegn andlegu og líkamlegu 

ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi. 

Foreldrum ber að afla barni sínu lögmætrar fræðslu og ala með því iðjusemi og siðgæði. 

Foreldrum ber að stuðla eftir mætti að því að barn þeirra fái menntun og starfsþjálfun í 

samræmi við hæfileika þess og áhugamál. 

Forsjá barns felur í sér rétt og skyldu fyrir foreldri til að ráða persónulegum högum barns og 

ákveða búsetustað þess.  

Forsjárforeldri fer enn fremur með lögformlegt fyrirsvar barns. 

Barn á rétt á forsjá foreldra sinna, annars eða beggja, uns það verður sjálfráða og eru þeir 

forsjárskyldir við það.  

Foreldri sem fer eitt með forsjá barns síns er skylt að stuðla að því að barn njóti umgengni við 

hitt foreldri sitt nema hún sé andstæð hag og þörfum barns að mati dómara eða lögmæts 

stjórnvalds. 

Foreldrum ber að hafa samráð við barn sitt áður en málefnum þess er ráðið til lykta eftir því 

sem aldur og þroski barnsins gefur tilefni til. Skal afstaða barns fá aukið vægi eftir því sem 

barnið eldist og þroskast. 

Ef annað forsjárforeldra barns er hindrað í að sinna forsjárskyldum sínum eru nauðsynlegar 

ákvarðanir hins um persónulega hagi barns gildar. 

Nú fara foreldrar sameiginlega með forsjá barns og er öðru foreldrinu þá óheimilt að fara með 

barnið úr landi án samþykkis hins.  

 

Í fyrstu grein barnaverndarlaga er fjallað um réttindi og skyldur foreldra: 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Börn eiga rétt á vernd og umönnun. Þau skulu njóta 

réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska. 

Allir sem hafa uppeldi og umönnun barna með höndum skulu sýna þeim virðingu og umhyggju 

og óheimilt er með öllu að beita börn ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi. Foreldrum ber 

að sýna börnum sínum umhyggju og nærfærni og gegna forsjár- og uppeldisskyldum við börn 

sín svo sem best hentar hag og þörfum þeirra. Þeim ber að búa börnum sínum viðunandi 

uppeldisaðstæður og gæta velfarnaðar þeirra í hvívetna. 
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Og í annarri grein sömu laga er fjallað um markmið og lögsögu (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Markmið laga þessara er að tryggja að börn sem búa við óviðunandi aðstæður 

eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái nauðsynlega aðstoð. Leitast skal við 

að ná markmiðum laganna með því að styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu og beita 

úrræðum til verndar einstökum börnum þegar það á við. Lögin taka til allra barna sem eru 

á yfirráðasvæði íslenska ríkisins. Auk þess skuli styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu 

og beita úrræðum til verndar einstökum börnum þegar við á. Í þriðju grein eru hugtök 

laganna skýrð. Með barnaverndaryfirvöldum er átt við ráðuneytið, Barnaverndarstofu, 

kærunefnd barnaverndarmála og barnaverndarnefndir. Með foreldrum er átt við foreldra 

skv. I. kafla barnalaga. Í lögum þessum er með foreldrum einnig að jafnaði átt við þá sem 

fara með forsjá barns. Um inntak forsjár fer samkvæmt ákvæðum barnalaga. 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Með börnum er í lögum þessum átt við einstaklinga yngri en 18 ára. 

Barnaverndaryfirvöld geta ákveðið, með samþykki ungmennis, að ráðstafanir sem gerðar 

eru á grundvelli laganna haldist eftir að þau eru orðin 18 ára, allt til 20 ára aldurs. 

Uppvexti barna á Íslandi er búinn rammi innan barnalaga og barnaverndarlaga þar 

sem lesa má hvert hlutverk foreldra/uppalenda er gagnvart börnum. Ef misbrestur verður 

á uppvexti barna er hægt að leita til barnaverndarnefnda sem starfa á vegum 

sveitarfélaga (Barnalög nr.76/2003; Barnaverndarlög nr. 80/2002; Stjórnsýslulög 

nr.37/1993).  

En fyrst atriði eru skilgreind samkvæmt lögum sem lögbundin foreldrahlutverk hver 

eru þá einkenni fjölskyldna sem rækja hlutverk sitt vel? Dolores Curran (1985) tók í bók 

sinni Traits of Healthy Families saman einkenni heilbrigðra fjölskyldna, niðurstöður sínar 

byggir hún á eigin rannsóknum og annarra. Curran tilgreinir í bók sinni fjórtán einkenni 

heilbrigðra fjölskyldna: 

Góð innbyrðis tjáskipti 

Sýnir traust 

Sýnir stuðning 

Sýnir gagnkvæma virðingu 

Gefur sér tíma til samveru 

Heldur upp hefðum og fjölskyldusögu 

Fjör og gamansemi 
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Jafnvægi í tengslum milli einstaklinga 

Innrætir ábyrgð 

Kennir siðferðisreglur og gildi 

Virðing einkalíf og þarfir hvers og eins 

Hefur trúarlega samkennd 

Virðing fyrir framlagi hvers fjölskyldumeðlims til annara í fjölskyldunni 

Leitar aðstoðar ef á þarf að halda 

 

Þegar kemur að inngripi og þjónustu hins opinbera við foreldra og börn er um að 

ræða ýmsar fagstéttir en þó helst félagsráðgjafa og sálfræðinga. Auk þessara löggiltu 

starfsstétta eru allnokkrir fjölskyldumeðferðarfræðingar starfandi á Íslandi sem hafa 

sérhæft sig bæði hér heima og erlendis.  

 

2.1.3 Fjölskyldumeðferð 
 

Nálganir í fjölskyldumeðferð einkennast af annarri hugmyndafræði en 

einstaklingsmeðferðir. Í einstaklingsmeðferð er iðulega unnið út frá því að vandi 

einstaklingsins eigi rætur hjá honum sjálfum og til að laga vandann þurfi að vinna með þá 

þætti sem skapa hann. Í fjölskyldumeðferð er hugarfarið annað. Þar er litið svo á að 

margskonar vandi verði til í samskiptum við annað fólk og þar sem fjölskyldumeðlimir hafi 

mikil áhrif hver á annan, því þarf að greina vandann, ræða um hann og finna lausnir 

(Nichols, 2009). Þannig tekur fjölskyldumeðferð mið af áhrifamætti fjölskyldunnar og þar 

er velferð hennar höfð að leiðarljósi.  

Samhliða iðn- og borgarvæðingu undir 1940 breyttist þekkingarsýn manna töluvert 

og undir lok seinni heimstyrjaldarinnar fór fjölskyldumeðferð að hasla sér völl. Forsaga 

fjölskyldumeðferðar er oft rakin til byltingarkenndra hugmynda Ludvig von Bertalanffy um 

fjölskylduna sem „vistkerfi“ (e. general systems theory). Á íslensku er kenning Bertalanffy 

nefnd kerfiskenning. Í henni felst að litið er á fjölskylduna sem hvert annað vistkerfi, 

athafnir og líðan eins fjölskyldumeðlims hafi áhrif á hina sem tilheyra kerfinu (Nichols, 

2009).  

Þessi umskipti frá einstaklingssjónarhorni í meðferð til kerfisnálgunar varð til 

ákveðinnar umbyltingar sem hafði síðar afgerandi áhrif. Þannig var um að ræða 
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viðmiðaskipti (e. paradigm shift) í viðhorfum og nálgun fagfólks og því varð að 

endurhugsa og skoða meðferðarnálganir upp á nýtt(Nichols, 2009). 

Þekkingarþróun fjölskyldumeðferðar 

Í sögu fjölskyldumeðferðar er talað um fyrri og seinni bylgjuna þekkingarþróunar. Í fyrri 

bylgjunni er um að ræða þrjá meginstrauma, tvo frá Bandaríkjunum og einn frá Ítalíu. Í 

Menninger Clinic í Kansas voru gerðar margar rannsóknir á millistríðsárunum og heil 

kynslóð sálfræðinga steig þar fram og dró vagninn í þekkingarþróun fjölskyldumeðferðar, 

t.d. Don Jackson, Murry Bowen og Donald Ackerman (J. M. Rasheed, Marley og M. N. 

Rasheed, 2010). Bowen er einn af stóru frumkvöðlunum í fjölskyldumeðferð en frá honum 

er m.a. runnin sá skilningur að fólk sé afurð félagsnets síns. Auk þess eru hugtök eins og 

aðgreining sjálfsins (e. diffrension of self) og kynslóðaflæðiði (e. transgeneration)(Bowen, 

1990; J. M. Rasheed o.fl., 2010) komin úr smiðju hans. Meginstrauminn frá 

Bandaríkjunum má rekja til Palo Alto í Kaliforníu og halda því ýmsir fram að þar eigi 

fjölskyldumeðferðin uppruna sinn á árunum uppúr 1940 (Nichols, 2009). Frá Ítalíu koma 

síðan áhrif frá Mílanó en þar starfaði hópur sem hafði gríðarleg áhrif með hugmyndum 

sínum um að grípa inn í læst samskiptaform og ná þannig fram dramatískum breytingum. 

Þetta meðferðarform var síðan kallað „systemisk family therapy“ (Boscolo, Cecchin, 

Hoffman og Penn, 1987; Burbatti og Formenti, 1988).  

Á milli fyrri og seinni bylgjunnar í fjölskyldumeðferð stíga fram frumkvöðlar á borð 

við Virginu Satir sem eignað er hugtakið umorðun (e reframing) og Carl Whitaker og 

Bozormenygi-Nagy sem komu fram með hollustuhugtakið (e. loyalites) (Nichols, 2009). 

Nagy segir hollustu, traust, ábyrgð, skjól, umhyggju og gagnkvæman stuðningur vera hin 

jákvæðu „öfl“ sem haldi fjölskyldu saman. Hulin hollustubönd (e. invisible loyalties) séu 

margofnir þræðir sem styrkist í gegnum fjölskyldutengsl, hefðir, menningu, sögu og 

tungumál. Ef vegið sé að hollustuböndum valdi það óöryggi og vanlíðan(Boszormenyi-

Nagy og Spark, 1973).  

Á níunda áratug síðustu aldar bárust bárust nálganir eftirnýhyggju (e. 

postmodernism) 

Inn á svið fjölskyldumeðferðar (Hoffman, 2003), sem sett hafa svip sinn á  
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seinni tíma nálganir í fjölskyldumeðferð. Þær einkennast af áherslum á endursköpun og 

samsköpun í gegnum samskipti eins og frásagnarnálgun (Andersen, 2008; Gergen, 2001; 

Hoffman, 2003; Seikkula, Arnkil og Hoffman, 2006) Með slíkri meðferðarnálgun verður 

sannleikurinn til í félagslegu samhengi og er staðhæfður með tungumálinu. Þannig er 

honum viðhaldið í gegnum frásagnir. Með þessu er ekki til neinn einn sannleikur auk þess 

sem að frásögnin breytir merkingu atvika úr fortíð. Einhver gæti fallið í þá gryfju að telja 

þetta sögufölsun en með þessu móti er búin til brú milli breyttrar fortíðar og 

möguleikanna á breyttri framtíðarsýn (White, 2004; White og Epston, 1990).  

 Í lausnarmiðaðri meðferðanálgun skiptir afstaða meðferðaraðilans einna mestu 

máli. Hún þarf að vera jákvæð, á jafnræðisgrunni og byggð upp af virðingu og von. 

Nálgunin byggir á því almenna viðhorfi að allir búi yfir mannkostum og innri styrkleikum, 

visku og reynslu til að ná fram breytingum. Spurningatæknin er lykilatriði (DeJong og Berg, 

2008; Shazer, Dolan og Korman, 2007). Nálgun fjölskyldumeðferðar er sú að 

einstaklingurinn sé hluti af heild og tekið sé mið af áhrifamætti fjölskyldunnar.  

2.2 Atvinnuleysi 

Vinnan er uppspretta heilbrigðis og hamingju í lífi fólks og skiptir miklu máli fyrir 

félagslega, andlega og líkamlega heilsu, auk þess að tryggja fjárhagslega og efnislega 

velferð. Heilbrigði er samspil margra þátta en þegar kemur að vinnu snýr það að 

félagslegu og tilfinningalegu öryggi og reglubundnum lífsháttum (Pétur Pétursson, 1994). 

Vinnusemi er Íslendingum í blóð borin og ein höfuðdyggða landsmanna (Engilbert 

Sigurðsson, 2009). Á Íslandi telst einstaklingur sem starfar að jafnaði 35 klukkustundir á 

viku eða meira í fullu starfi. Einstaklingur telst vera í hlutastarfi vinni hann að jafnaði í eina 

til 34 klukkustundir á viku (Hagstofa Íslands, e.d.). Lög um almannatryggingar voru 

samþykkt á Íslandi árið 1947 og lög um atvinnuleysistryggingar 1956 en það voru um 

tímamót í sögu íslenska velferðarkerfisins (Stefán Ólafsson, 1999). Á Íslandi sér 

Vinnumálastofnun um þjónustu við atvinnuleitendur og greiðslu atvinnuleysisbóta 

samkvæmt lögum og reglugerðum sem gilda þar um (Lög um atvinnuleysistryggingar 

nr.54/2006; Stjórnsýslulög nr.37/1993; Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr.55/2006). Áhrif 

atvinnuleysis eru margvísleg og rannsóknir hafa sýnt að í samanburði við fólk á 

vinnumarkaði eru atvinnuleitendur að jafnaði með minna sjálfsálit, þunglyndari, kvíðnari 
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og heilsutæpari en aðrir. Framtaksleysi og minna frumkvæði verða oft fylgifiskar 

atvinnuleysis. Áhrif síþreytu og þess að draga sig í hlé eru líka þekkt sem afleiðing 

atvinnuleysis. Auk þess virðist þeim einstaklingum vera hættara við að misnota vímuefni 

og eiga í samskiptaörðugleikum á heimili. Því skal samt haldið til haga að áhrifin eru ólík 

auk þess sem afleiðingarnar eru mismunandi fyrir hvern og einn. Varðandi heilsu og 

tilfinningalíf virðast áhrifin vera háð þáttum eins og persónugerð, aldri, kyni, þroska, 

aðstæðum og bakgrunni viðkomandi (Artazcoz, Benach, Borrell og Cortès, 2004; Atli 

Hafþórsson, Fjóla Dögg Gunnarsdóttir, Ingibjörg Jónsdóttir og Sigríður Ásta Hauksdóttir, 

2011; Björklund og Eriksson, 1998; Halldór Sigurður Guðmundsson, 2008; Komarovsky og 

Kimmel, 2004; Mclean, Carmona, Simon, Clare og Mulvihill, 2005; Paul og Moser, 2009; 

Þóroddur Bjarnason og Þórdís J. Sigurðardóttir, 2003). 

2.2.1 Líkön og kenningar 

Fjölmargar kenningar hafa verið settar fram um mikilvægi þess að einstaklingar séu virkir í 

samfélaginu og hafi atvinnu (Jahoda, 1982) og um áhrif atvinnuleysis á heilsufar. 

Samanburður á líkönum og kenningum hefur leitt í ljós að þau líkön sem mæla hvað best 

þau áhrif sem einstaklingurinn verður fyrir þegar hann missir eða hefur verið atvinnulaus 

lengi, eru líkanið um efnislegan skort (e. economic deprivation model), líkanið um 

félaglegan stuðning/tengsl (e. social support) og líkan Jahoda um dulda virkni (e. model of 

latent functions) (Janlert og Hammarström, 2009). Þær þrjár kenningar sem lýsa því því 

best hvaða áhrif atvinnuleysi hefur á einstaklinginn eru þrepakenning Harrison og Hill, 

skortskenning Jahoda og vítamínkenning Warr (Ozamiz, Gumplmaier og Lehtinen, 2001). 

Til að skoða áhrif atvinnuleysis á fjölskyldur er ennfremur gagnlegt að líta til 

kreppukenninga (Regehr, 2011). 

Líkanið um efnislegan skort 

Minnkandi fjárráð atvinnulausra hafa bein og óbein áhrif á heilsu. Samkvæmt líkaninu er 

lausnin að sjá atvinnuleitendum fyrir nauðsynjum því það dragi úr skaðlegum áhrifum 

atvinnuleysis. Líkanið er sígilt félagsfræðilegt líkan og voru rannsóknir á því gerðar fyrir 

seinni heimstyrjöld. Þrátt fyrir að atvinnuleysi eftirstríðsáranna hafi grundvallast á allt 

öðru efnahagsástandi og að atvinnuleysisbætur hafi verið greiddar út í flestum löndum 
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hafa seinnitíma rannsóknir stutt tengsl milli atvinnuleysis og lélegrar heilsu og er líkanið 

ennþá leiðandi í rannsóknum (Janlert og Hammarström, 2009).  

Líkanið um félagslegan stuðning/tengsl 

Kenningin skiptist í tvo aðgreinda en áþekka virkniþætti. Í fyrsta lagi beinan félagslegan 

stuðning, en skortur á honum hefur fljótt afleiðingar á heilsufar einstaklingins. Hinsvegar 

er um að ræða dempunaráhrif (e. buffer effect), en gengið er út frá því að nálægð og 

tengsl séu ein af frumþörfum einstaklingsins og þegar þau eru ekki til staðar hafi það 

neikvæðar afleiðingar. Félagslegur stuðningur virkar dempandi gegn ytri álagsþáttum eins 

og atvinnuleysi (Janlert og Hammarström, 2009). Sjálfstraust er sá þáttur sem verður hvað 

verst úti þegar einstaklingar eru atvinnulausir. Þeir einstaklingar sem hafa sterk félagsleg 

tengsl eru líklegri til að hafa meira sjálfstraust (Mcardle, Waters, Briscoe og Hall, 2007).  

Líkan Jahoda um dulda virkni 

Líkan Marie Jahoda fjallar um mikilvægi þess að fólk hafi atvinnu, ekki einungis 

fjárhagslega heldur einnig í félagslegu samhengi. Jahoda telur að fimm dulin atriði hafi 

þau áhrif að manninum sé nauðsynlegt að hafa launaða atvinnu. Í fyrsta lagi að hafa 

skipulag í daglegu lífi. Í öðru lagi eru það félagsleg sambönd, bæði við vinnufélaga og 

einnig við viðskiptavini eða þá sem tengjast starfinu á einhvern hátt. Í þriðja lagi nefnir 

Jahoda stöðu eða metorð, að hafa ákveðna stöðu innan vinnunnar sem og samfélagsins í 

heild. Í fjórða lagi er virkni því manninum sé mikilvægt að vera virkur. Í fimmta lagi hefur 

vinnan oft heildartilgang hjá fólki, hún er bæði lífsviðurværi og félagslega mikilvæg 

(Jahoda, 1982). 

Þrepakenning Harrison og Hill 

Kenningin gengur út frá því að við atvinnumissi fari af stað þriggja stiga tilfinningaþrungin 

samfella. Fyrsta stigið er áfall. Annað stigið er stutt og þá upplifir viðkomandi ákveðna 

bjartsýni og huggar sig við að hann fái vinnu fljótlega. Þriðja og síðasta stigið einkennist af 

mikilli svartsýni þar sem viðkomandi sér enga ljósa punkta og endar með uppgjöf þar sem 

einstaklingurinn sér ekki fram á að úr rætist (Ozamiz o.fl., 2001). 
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Skortskenning Jahoda 

Kenning Marie Jahoda vísar til þess að vinnan hafi dulda virkni, eins og þegar 

einstaklingurinn er í vinnu sé hann í daglegum takti með að skipuleggja sig og það gerir 

félagsleg tengsl hans auðveldari. Félagsleg hlutverk gefa einstaklingum markmið í lífinu og 

halda honum virkum. Atvinnuleysi felur því í sér skort á þessari virkni (Ozamiz o.fl., 2001).  

Vítamínkenning Warr 

Kenning Warr gengur úr frá því að vinnan sé aðgreind niður í mismunandi gildi sem séu 

góð og slæm. Þau góðu séu ríkjandi þegar vinnan er skemmtileg og skarpar minni streitu, 

eflir félagsleg samskipti og einstaklingurinn hefur tækifæri á að þróast í starfi. Slæmu 

gildin koma hinsvegar fram þegar mikil streita fylgir starfinu, félagsleg samskipi eru 

neikvæð og litlir möguleikar á að vinna sig upp í starfi. Þannig getur atvinnuleysi líka haft 

góð og slæm áhrif, allt eftir því hvort vinnan sem einstaklingurinn missti var góð eða 

slæm. Neikvæð áhrif atvinnuleysis verða þannig meiri ef fyrri vinna var góð (Ozamiz o.fl., 

2001).  

Kreppukenningar 

Þegar áhrif á fjölskyldur og foreldrahlutverk eru skoðuð hafa kreppukenningar verið 

notaðar. Þær ganga út frá því að það sé eðlilegt að verða fyrir óvæntu og skyndilegu áfalli 

á lífsleiðinni og upplifa á einhvern hátt streitu og kvíða í kjölfarið (Regehr, 2011). Andleg 

kreppa er forsenda alls þroska og sjálfsþekkingar en getur líka orðið afleiðing langvarandi 

neikvæðra erfiðleika og andlegrar vanheilsu (Cullberg, 1985). Skilgreining á kreppu er 

margvíð en hana snerta atburðir eða missir einhvers sem hefur veruleg áhrif á líf fólks og 

hindrar það í að ná markmiðum sínum. Kreppukenningar byggja á þekkingu og ályktunum 

á upplifun einstaklinga af áföllum og streituviðbrögðum. Kreppukenningar útskýra áhrif 

kreppu á einstaklinga og hvernig hægt er að bregðast við til að losa um kreppuna. Kreppa 

getur haft neikvæð áhrif á fjölskylduna í heild og til að koma í veg fyrir það þarf að taka 

tillit til stöðu hennar og bregðast við streitu einstaklinga (Cullberg, 1985; Regehr, 2011). 

Þegar kemur að meðhönldun kreppu er þrennt sem hafa verður í huga, í fyrsta lagi 

að veita einstaklingum viðeigandi aðstoð vegna kvíða og streitu, í öðru lagi að grípa inn í 
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mál á réttum tíma og í síðasta lagi að hafa heildarsýn yfir stöðu fólks. Þegar fólk stendur 

frammi fyrir atvinnumissi er það í flestum tilfellum mikið áfall, ekki síst fyrir foreldri með 

fjárhagslegar skuldbindingar og börn á framfæri. Foreldrið getur þannig á einhvern hátt 

fundið fyrir röskun á jafnvægi og öryggi og fundist sér ógnað, þó það sé misjafnt hjá 

foreldrum. Foreldri í kreppu vegna atvinnumissis gæti átt erfitt með að takast á við dagleg 

störf (Regehr, 2011). 

 

2.2.2 Áhrif atvinnuleysis á heilsufar 

Í rannsóknum hafa komið fram vísbendingar um verra andlegt og líkamlegt heilsufar í 

kjölfar atvinnumissis (Atli Hafþórsson o.fl., 2011; Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir, 2011; 

Björklund og Eriksson, 1998; Cottle, 2001; Halldór Sigurður Guðmundsson, 2008; Jahoda, 

1982; Komarovsky og Kimmel, 2004; Mclean o.fl., 2005; Paul og Moser, 2009) þó erfitt sé 

að fullyrða eða sanna beint orsakasamband (Mclean o.fl., 2005). Rannsóknir hafa auk þess 

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

sjúkrahús. Auk þess hafa komið fram vísbendingar um tengsl á milli nýskráninga öryrkja og 

fjölgun atvinnulausra hér á landi (Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2008; Sigurður 

Thorlacius, Sigurjón B. Stefánsson og Stefán Ólafsson, 2004). Atvinnuleysi getur valdið 

kvíða og þunglyndi og það getur síðan leitt til þess að þeir einstaklingar leita sér síður 

aðstoðar meðal annars hjá heilsugæslu (Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2008). Þó 

segir Matthías Halldórsson (2008) að ekki hafi orðið vart við fjölgun heimsókna í 

heilsugæsluna í kjölfar efnahagshrunsins og telur ástæðuna mögulega vera verri fjárhags 

fólks.  

Á Íslandi var gerð könnun árið 1993 til að lýsa aðstæðum og högum atvinnulausra. 

Þar voru sérstaklega könnuð áhrif atvinnuleysis á heilsufar einstaklinga og andlega líðan 

þeirra. Notast var við þekktan alþjóðlegan spurningalista um andlega líðan sem kannar 

afleiðingar atvinnuleysis á sjálfsmynd og persónuleika einstaklinga. Listinn var þýddur og 

staðfærður að íslenskum aðstæðum. Í niðurstöðum kom fram að svarendur töldu 

heilsufar sitt almennt svipað og það var áður eða á síðustu sex mánuðum þar á undan. 

Þátttakendur nefndu frekar fjárhagsvandræði og slæmt ástand í atvinnumálum sem 

áhyggjuefni og rót vanda síns en skynjuðu síður neikvæðar andlegar og líkamlegar 
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afleiðingar atvinnuleysis á heilsufar. Þátttakendur lýstu helst stöðugu álagi, áhyggjum sem 

ullu svefnleysi voru nefndar og einbeitingarleysi og þunglyndi. Þar á eftir komu fram 

kvartanir undan minnkandi sjálfstrausti, þátttakendur höfðu minni ánægju en áður af 

daglegum störfum og fundu minna til mikilvægi síns í ákveðnum hlutverkum. 

Þátttakendur merktu auk þess höfnun vegna atvinnuleysis (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og 

Stefán Ólafsson, 1993). Með notkun ASR sjálfsmatslista ASEBA sem nýttur var í vinnu með 

langtímaatvinnuleitendum hjá Vinnumálastofnun á árunum 2004-2006 komu í ljós 

einkenni vanlíðunar og hegðunarörðugleikar. Helst var um að ræða kvíða og þunglyndi, 

tilhneigingu til að draga sig í hlé, líkamlega vanlíðan, athyglis- og einbeitingarvanda auk 

andfélaglegrar hegðunar (Halldór Sigurður Guðmundsson, 2008). Í nýlegri skýrslu 

Vinnumálastofnunar (Atli Hafþórsson o.fl., 2011) tæplega fimm árum seinna, sem ber 

saman langtímaatvinnuleitendur sem hafa verið 12 mánuði eða lengur á skrá, kemur 

kemur í ljós að langtímahópnum líður marktækt verr en hópnum sem hefur verið skemur 

atvinnulaus. 

Þegar áhættuþættir koma fram sem auka líkurnar á heilsuleysi og vanlíðan hjá 

fjölmennum hópum innan samfélagsins, eins og í atvinnuleysi, telur Engilbert Sigurðsson 

yfirlæknir á geðsviði Landsspítalans mikilvægt að Íslendingar falli ekki í sömu gryfju og 

Finnar sem gengu langt í niðurskurði á félags- og heilbrigðisþjónustu á krepputímunum 

1991-1995. Hann segir stjórnvöld þurfa að taka höndum saman með athafnafólki frá 

frjálsum félagasamtökum til að virkja samfélagið. Velferðarvakin, samstarfsverkefni ríkis 

og sveitarfélaga, getur unnið að greiningu á þörfum hópa sem verða illa úti og stuðlað að 

samhæfingu viðbragða. Full ástæða er fyrir lækna að spyrja atvinnulausa sem til þeirra 

leita hvort geti virkja krafta sína og þekkingu í sjálfboðaliðavinnu í þágu nærsamfélagsins 

sín. Ekki skorti verkefnin (Engilbert Sigurðsson, 2009). 

2.2.3 Áhrif atvinnuleysis á fjárhag 

Í efnahagskreppu og atvinnuleysi dragast tekjur einstaklinga og fyrirtækja saman, þetta 

hefur svo áhrif á skatta og tekjur hjá hinu opinbera. Meira fjármagn þarf til velferðarmála 

þar á meðal vegna greiðslu atvinnuleysisbóta og fjárhagsaðstoðar hjá sveitarfélögunum. Í 

langvarandi atvinnuleysi lengist sá tími sem hið opinbera þarf að aðstoða fólk. Auk þess 

þurfa einhverjir einstaklingar að sækja um fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélögum sem undir 
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venjulegum kringumstæðum þyrftu þess ekki. Um fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna gilda 

reglur á grundvelli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga ( Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr.40/1991). Munur er á milli sveitarfélaganna hversu mikla fjárhagsaðstoð 

þau veita og því sitja ekki allir við sama borð tekjulega. Meðal afleiðinga 

efnahagskreppunnar er að á sama tíma og útgjöld ríkis og sveitarfélaga aukast og tekjur 

dragast saman er skattheimta á einstaklinga og fyrirtæki aukin til að standa undir 

skuldbindingum velferðarríkisins (Guðný Björk Eydal, 2009; Guðný Björk Eydal og Lena 

Hrönn Marteinsdóttir, 2011; Stefán Ólafsson, 1999). Uppúr tíunda áratug síðustu aldar var 

mikið atvinnuleysis á Íslandi og gerðu Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og Stefán Ólafsson 

(1993) þá rannsókn á aðstæðum atvinnuleitenda. Niðurstaða þeirra var að því lengur sem 

einstaklingur var án atvinnu jukust líkurnar á fjárhagsvanda og erfiðleikum í 

heimilisrekstrinum. Þeir sem höfðu verið án atvinnu í sex til tólf mánuði virtust eiga í meiri 

erfiðleikum með heimilisreksturinn heldur en þeir sem höfðu verið skemur. Þeir sem 

höfðu verið lengur en tólf mánuði í atvinnuleit höfðu flestir aðlagað sig breyttum 

aðstæðum, dregið úr útgjöldum eða selt eignir sínar. 

Í úttekt kom í ljós að þeir sem áttu „mjög erfitt” með að ná endum saman í 

útgjöldum fjölskyldunnar voru 8,2% árið 2009, en fjölgaði í 13,6% árið 2010. Milli áranna 

2009 og 2010 fjölgaði þeim heimilum sem áttu „erfitt” með að ná endum saman, úr um 

39% í 49%. Þeir þjóðfélagshópar sem áttu í mestum fjárhagserfiðleikum árið 2009 voru 

lágtekjufólk, einstæðir foreldrar, ungt fjölskyldufólk á aldrinum 30-39 ára (sem hafði 

fjárfest í íbúðarhúsnæði á þensluárunum), auk atvinnulausra (Stefán Ólafsson, 2011). Í 

íslenskri rannsókn sem var hluti af samnorrænni úttekt þar sem skoðuð voru tengsl heilsu 

og vellíðunar auk efnahagslegrar og félagslegrar stöðu kom í ljós að börn frá lægri 

þjóðfélagshópum virtust búa við verra heilsufar og líðan. Heilsufar og vellíðan var metin 

útfrá þeim upplýsingum sem foreldrar barnanna gáfu auk sjúkdómseinkenna, 

læknisheimsókna, líðan og frammistöðu í skóla, og sálrænna þátta (Matthías Halldórsson, 

Cavelaars, Kunst og Mackenbach, 1999). Meðal alvarlegustu efnahagslegu afleiðinga 

atvinnuleysis í fjölskyldum er fátækt.  
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Fátækt 

Fátækt hefur verið rannsóknar- og umfjöllunarefni fræðimanna á Íslandi síðustu ár. Þar 

hafa farið fremst Guðný Björk Eydal (2010; Guðný Björk Eydal og Cynthia Lisa Jeans, 2008; 

Guðný Björk Eydal og Lena Hrönn Marteinsdóttir, 2011), Harpa Njáls (2003) og Stefán 

Ólafsson (1999, 2011). Þau eru sammála um að fátækt eigi sér margar birtingamyndir. 

Harpa (2003) og Guðný (2010) tala báðar um tvennskonar skilgreiningar á fátækt. Annars 

vegar algilda fátækt og hinsvegar afstæða fátækt. Algild fátækt er skilgreind út frá 

ákveðnum fátæktarmörkum. Þau mörk miðast við lágmarksþarfir einstaklinga en þeir sem 

geta ekki uppfyllt þær þarfir eru skilgreindir undir fátæktarmörkum. Guðný (2010) bætir 

við að fátæktarmörk séu skilgreind út frá aðstæðum í viðkomandi samfélagi og þegar 

talað eru um afstæða fátækt séu mörkin þannig dregin við ákveðið hlutfall tekna. Gallarnir 

á þessum skilgreiningum eru að þær nái bara til tekna en gefa ekki upplýsingar um hvort 

tekjurnar sem einstaklingurinn hefur dugar fyrir nauðsynjum. Aukinheldur er ekki tekið 

tillit til skulda og því veita mælingar á afstæðri fátækt ekki greinargóðar upplýsingar um 

fjárhagslega afkomu fólks í raun (Bradshaw, Finch, Pensions og Unit, 2002).  

 Það má ljóst vera að skilgreining fátæktar er afar vandasöm en að mati stjórnar 

Starfsendurhæfingar Norðurlands (Halldór S. Guðmundsson o.fl, 2011) eru birtingamyndir 

fátæktar upplifun einstaklingsins af stöðu sinni. Fátækur er sá sem hefur minna milli 

handanna en aðrir, auk þess að vera: [...] einn í heiminum, hefur ekki stuðning og 

fjölskyldutengsl ... missir trúna á að draumar geti ræst. Það skapast vantrú, sem hefur 

áhrif á virkni og veldur einangrun [...].(Halldór S. Guðmundsson o.fl, 2011). 

 

2.2.4 Áhrif atvinnuleysis á félagsleg tengsl  

Atvinnuleysi hefur verulega neikvæðar afleiðingar fyrir einstaklinginn sjálfan, fjölskyldu 

hans og nærsamfélag. Þannig hefur komið fram að tengsl við vini og samskipti við maka 

og aðra fjölskyldumeðlimi minnka. Efnanotkun svo sem tóbaks- og áfengisneysla virðist 

auk þess verða meiri en gengur og gerist (Halldór Sigurður Guðmundsson, 2008). Tengsl 

atvinnuleitenda við jafningja virðast versna upp að einu og hálfu ári án atvinnu en eftir 

það bendir ýmislegt til þess að þau lagist. Makatengsl haldast hinsvegar í jafnvægi. 

Samspil tímalengdar atvinnuleysis við líðan og félagsleg tengsl eru flókin og þarfast frekari 
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rannsókna. Þannig virðist körlum, yngri atvinnuleitendum og minna menntuðum líða verr í 

upphafi atvinnuleysis. Þegar komið er út í langtímaatvinnuleysi hafa þessi áhrif þurrkast út 

(Atli Hafþórsson o.fl., 2011). Bent hefur verið á að líðan fólks sveiflist verulega meðan það 

er atvinnulaust og þannig skiptast á vonir og vonleysi (Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir, 2011). 

Félagsleg tengsl eru mikilvæg til að fólk haldi daglegum takti, sérstaklega hætt er við að 

fólk missi niður félagsleg tengsl í langtímaatvinnuleysi.  

2.2.5 Áhrif á fjölskyldur 

Foreldrahlutverkið á Íslandi í dag virðist vera harla flókið þar sem telja má til þætti eins og 

hraðar breytingar á formgerð fjölskyldunnar, hlutverkahræðslu, óljósa opinbera 

stefnumörkun stjórnvalda í fjölskyldumálefnum og ýmsar ytri ógnir (Bragi Guðbrandsson, 

1994a; Jón Björnsson, 1994b; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Dæmi um slíkar ytri ógnir eru 

áhrif langtímaatvinnuleysis á forelda, sem getur verið afar neikvætt ástand í okkar 

samfélagi því það dregur úr hamingju fólks og eykur álag og spennu í fjölskyldum (Jón 

Björnsson, 1994a).  

Freydís Freysteindóttir fjallar í rannsókn sinni um áhættuþætti í uppeldi barna. Til 

þess notar hún vistfræðilíkan Belsky sem hún segir vera í senn yfirkenningu en auk þess 

rúma þrengri kenningar eins og einstaklingskenningar, samskiptakenningar og félagslegar 

kenningar. Ennfremur inniber líkanið menningarbundna þætti. Í stuttu máli er líkanið 

uppbyggt af þessum fjórum meginþáttum sem tengjast einstaklingunum, fjölskyldunni, 

samfélaginu og því menningarsamfélagi sem einstaklingurinn býr við. Í öllum þessum 

þáttum er að finna verndandi þætti sem draga úr líkum á misbresti í uppeldi og 

áhættuþáttum sem að sama skapi auka líkurnar á misbresti í uppeldinu. Líkanið gerir ráð 

fyrir að þegar magn og umfang áhættuþátta sé meira en verndandi þátta eigi misbrestur 

sér stað. Þannig bendir Freydís á að hjá ungu foreldri sem hefur búið við kalt og letjandi 

uppeldi í sinni æsku (einstaklingsþáttur) og missir vinnuna (félagslegur þáttur) aukist líkur 

á misbresti ung foreldris við barn sitt. Hinsvegar getur dregið úr þessari áhættu ef unga 

foreldrið fær efnahagslegan og tilfinningalegan stuðning frá maka (fjölskylduþáttur) 

(Freydís Freysteinsdóttir, 2004). 

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 
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fyrir áhrifum af tímabundnu atvinnuleysi en þegar það er orðið langvarandi leiðir það til 

samfélagslegra erfiðleika (Halldór Sigurður Guðmundsson, 2008; Ólafur Oddur Jónsson, 

1994). Langtímaatvinnuleysi getur haft verulega neikvæðar afleiðingar fyrir fjölskyldur 

hins atvinnulausa, þannig hafa komið fram vísbendingar um að samskipti við maka og 

aðra fjölskyldumeðlimi minnki (Halldór Sigurður Guðmundsson, 2008). Í rannsókn Atla 

Hafþórsson o.fl. (2011) kom hið gagnstæða samt í ljós þar sem fjölskyldutengsl virtust 

haldast að mestu leyti í jafnvægi. Þó ber þess að geta að tæplega helmingurinn í hópi 

langtímaatvinnulausra taldi sig ekki vilja vera einn, en upplifði sig engu að síður stundum 

eða oft einmana. Samhliða því reyndust 75% þeirra sem töldu sig vilja vera ein upplifa sig 

stundum eða oft einmanna. Meðal langtímaatvinnulausra er líkleg skýring á þessari 

upplifun á einangrun vegna eigin vanlíðunar s.s kvíða, þunglyndis eða hlédrægni. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikil áhrif tengsla á líðan og þá sérstaklega hvað varðar 

sjálfstraust. Félagslegt tengslanet getur virkað sterkt gegn vanlíðan og um leið dregur 

félagsleg virkni úr einangrun (Fjóla Dögg Gunnarsdóttir og Ingibjörg Jónsdóttir, 2010; 

Mcardle o.fl., 2007).  

Í atvinnuleysi reynir mikið á ýmsa þætti innan fjölskyldunnar og þannig getur 

fjölskyldan þurft að draga úr nauðsynlegri neyslu sinni (Jón Björnsson, 1994a). Samskipti 

innan fjölskyldunnar breytast og spennan getur aukist með tilheyrandi álagi vegna 

versnandi fjárhags, breyttrar stöðu og lélegra heilsufars sem síðar getur leitt til 

hjónaskilnaða, heimilisofbeldis og vanrækslu barna (Jón Björnsson, 1994a; Schliebner og 

Peregoy, 1994). Langtímaatvinnuleysi foreldra getur haft neikvæð áhrif á börn og komið 

hefur í ljós að börn geta upplifað mikið óöryggi og kvíða við atvinnumissi foreldris 

(Schliebner og Peregoy, 1994). Sá stuðningur sem hið atvinnulausa foreldri fær frá sínu 

nánasta umhverfi skiptir ekki síður máli en félagsleg úrræði. Stórfjölskyldan, 

fjölskyldusaga og félagsleg samskipti hafa sýnst skipta gríðarlegu máli þegar fjölskyldur 

þurfa að takast á við breyttar aðstæður og hlutverk (Paul og Moser, 2009).  

Fjölskyldurannsóknir á Íslandi hafa ekki beint kastljósinu að áhrifum 

langtímaatvinnuleysis á fjölskyldur með afgerandi hætti en þó tekur nýleg BA námsritgerð 

Ragnheiðar Láru Guðrúnardóttur og Sigríðar Rúnar Steinsdóttur (2010) fyrir áhrif 

atvinnuleysis á foreldrahlutverk. Þær stöllur fjölluðu fræðilega um viðfangefnið og tóku 

svo saman íslenska tölfræði eftir efnahagshrun. Niðurstaða þeirra er að atvinnuleysi geti 
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haft jákvæð áhrif á suma foreldra sem helst komi fram í því að meiri tími skapist fyrir 

foreldrahlutverkið auk þess sem forgangsröðunin breytist og efnisleg gæði hafi minna 

vægi. Neikvæðu áhrifin séu hinsvegar á fjárhagsstöðu og lífsgæði, athafnaþörf og virkni, 

metorð, sjálfstraust og félags- og fjölskyldugerð.  

2.2.6 Skilgreining á langtímaatvinnuleysi 

Það flækir samanburð töluvert að skilgreiningar á atvinnuleysi eru mismunandi eftir 

löndum og tímabilum. Sú skilgreining sem yfirleitt er notast við er skilgreining 

Alþjóðavinnumálstofnunarinnar (ILO). Samkvæmt henni teljast þeir atvinnulausir sem eru 

án atvinnu, eru í virkri atvinnuleit og tilbúnir að hefja störf innan tveggja vikna. Þessi 

skilgreining hefur þó verði gagnrýnd fyrir að vera ekki nógu víðtæk. Sú gagnrýni felur m.a. 

í sér að mæla ekki fólk sem hefur atvinnu en vill fá meiri vinnu (Edgell, 2006). Á Íslandi er 

atvinnuleysi skilgreint á svipaðan hátt og hjá ILO (Lög um atvinnuleysistryggingar 

nr.54/2006). Bent hefur verið á misræmi í mælingum atvinnuleysis hér á á landi (Vísir, 

2011b). Það kemur til af því að Hagstofa Íslands styðst við skilgreiningu ILO við mælingar 

sínar og telur atvinnulausa vera þá sem ekki voru í starfi í þeirri viðmiðunarviku sem 

mæling þeirra er gerð og þeir geti hafið störf innan tveggja vikna frá mælingunni auk þess 

að þeir uppfylla eitthvert eftirfarandi skilyrða (Hagstofa Íslands, e.d.). 

 

Hafa verið virkir í atvinnuleit sl. fjórar vikur að viðmiðunarviku meðtalinni. 

Hafa fundið starf sem byrjar seinna, þó ekki síðar en innan þriggja mánaða. 

Bíða eftir að vera kallaðir til vinnu. 

 

Þannig fær Hagstofa Íslands út að á þriðja ársfjórðungi ársins 2011 hafi 3.100 

einstaklingar eða 29,1% verið án atvinnu í ár eða meira samkvæmt talningu 

þeirra(Hagstofa Íslands, 2011), meðan að lesa má í skýrslu Vinnumálstofnunar frá 13. 

september sl. að 4.457 einstaklingar hafi verið skráðir í atvinnuleit hjá stofnuninni ár eða 

lengur og sem jafngildi 38,8% af heildarfjölda þeirra sem eru á skrá hjá stofnuninni 

(Vinnumálastofnun, 2011a). Skilgreining langtímaatvinnuleysis virðist einnig vera 

mismunandi milli landa. Í rannsókn Björklund og Eriksson (1998) sem tekur til líðan 

atvinnuleitenda á Norðurlöndunum, utan Íslands, er miðað við langtímaatvinnuleysi eftir 

12 mánuði án atvinnu. Í rannsókn Halldórs Sigurðar Guðmundssonar sem tekur til þróunar 
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úrræða fyrir langtímaatvinnulausra skilgreinir hann langtímaatvinnuleysi þegar 

einstaklingur hefur verið án atvinnu í sex mánuði eða lengur (Halldór Sigurður 

Guðmundsson, 2008). Hér eftir verður stuðst við skilgreiningu Hagstofu Íslands og ILO 

sem skilgreinir langtímaatvinnuleysi eftir tólf mánuði eða lengur frá atvinnu (Hagstofa 

Íslands, 2011).  

2.3 Akureyri í kjölfar efnahagshrunsins 

Algengustu viðbrögð hins opinbera, frjálsra félagasamtaka og kirkjunnar er að leitast við 

að breyta aðstæðum hins atvinnulausa með því að veita einstaklingum og fjölskyldum 

þeirra stuðning til að ráða við álagið sem fylgir atvinnuleysinu og efla sjálfsvirðingu þeirra 

(Ólafur Oddur Jónsson, 1994). Í þessari umfjöllun verða aðstæður fjölskyldna í akureyrsku 

samfélagi í kjölfar efnahagshrunsins kannaðar. Það er gert með að skoða þróun 

barnaverndarmála og fjárhagsaðstoðar sveitarfélagsins frá árinu 2007. Fjallað verður 

sérstaklega um starf Almannaheillanefndar sem komið var á legg í kjölfar 

efnahagshrunsins til að kortleggja stöðuna í samfélaginu. Skoðuð verður þróun 

atvinnuleysis og fjöldi barna langtímaatvinnuleitenda á Akureyri. Að síðustu verða helstu 

niðurstöður dregnar saman og tengdar viðfangefni rannsóknarinnar. 

2.3.1 Fjölskyldudeild 

Hjá fjölskyldudeild Akureyrarbæjar er samþætt stoðþjónusta við börn og fjölskyldur. Í 

almennri félagsþjónustu, barnavernd og sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla er 

Akureyrarbær með samning um ráðgjöf við nokkur sveitarfélag við Eyjafjörð, þ.á.m. 

Eyjafjarðarsveit, Hörgársveit og Grýtubakkahrepp (Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar, 2009).  

Barnavernd og sérfræðiþjónusta við leik- og grunnskóla 

Til fjölskyldudeildar eru tilkynntar misfellur í aðbúnaði barna og áhættuhegðun á 

starfssvæði barnaverndarnefndar. Starfsfólk barnaverndar í umboði barnaverndarnefndar 

Eyjafjarðar kannar mál og grípur til úrræða samkvæmt barnaverndarlögum. Milli áranna 

2007-2008 fjölgaði barnaverndartilkynningum verulega eða um 20-25% (Fjölskyldudeild 

Akureyrarbæjar, 2009). Nokkrar sveiflur hafa verið milli ára í fjölda tilkynninga en málum 
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fer samt fjölgandi og eru þau nú tvöfalt fleiri en árið 2005. Tilkynningar til 

barnaverndarnefndar voru færri á árinu 2010 en árið þar á undan. Hinsvegar náðu 

barnaverndarafskipti til fleiri barna (Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar, 2011). Á mynd má sjá 

fjölda barna sem höfð voru afskipti af á árunum 2007-2010 (Fjölskyldudeild 

Akureyrarbæjar, 2009, 2010, 2011).  

 

Mynd 1. Fjöldi barna sem barnavernd hafði afskipti af 2007-2010 

Fleiri skjólstæðingar barnaverndar eru drengir en stúlkur og hefur það verið viðvarnandi 

síðustu ár. Munurinn er mest áberandi á leikskólaaldri en jafnast út á unglingsárunum. 

Aldursdreifingin er svipuð og undanfarin ár og er meðalaldur nálægt átta árum og 10 

mánuðum þegar afskipti eiga sér stað (Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar, 2011). Sjá mynd 2. 
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Mynd 2. Aldur og kyn barna sem barnavernd hafði afskipti af 2007-2010 

Þegar litið er á flokkaðar ástæður barnaverndartilkynninga til fjölskyldudeildar Akureyrar 

á tímabilinu 2007-2010 má sjá aukningu í flokkunum vanræksla, ofbeldi og áhættuhegðun 

barns milli áranna 2008 og 2009. Árið 2010 hefur bæði dregið úr tilkynningum vegna 

vanrækslu og ofbeldis en áhættuhegðun er áfram algengasta ástæða tilkynningar til 

barnaverndar og tilfellum hennar fjölgar frá fyrri árum (Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar, 

2009, 2010, 2011). Sjá mynd 3. 

 

Mynd 3. Ástæður barnaverndartilkynninga 2007-2010 

Á þjónustusvæði fjölskyldudeildarinnar á Akureyri er sinnt sérfræðiþjónustu við leik- 

og grunnskóla. Á Akureyri eru níu grunnskóla og fjórtán leikskóla. Tilvísanir koma úr 

skólunum en einnig geta foreldrar leitað beint eftir þjónustu fyrir börn sín. Milli ára hefur 

tilvísunum í sérfræðiþjónustu aukist og milli 2009-2010 jókst hún um 20%. Úr leikskólum 

hafa borist flestar tilvísanir vegna máls/tals, hegðunar og samskipta. Úr grunnskólum er 

helst um að ræða tilvísanir vegna slakrar námsstöðu, hegðunar/aðlögunar, líðan barns og 

samskipta. Í mörgum tilfellum er beðið um aðstoð vegna fjölþætts vanda og algengara er 

að sótt sé um sérfræðiþjónustu fyrir drengi en stúlkur (Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar, 

2009, 2010, 2011).  
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Fjárhagsaðstoð  

Eftir efnahagshrunið síðustu þrjá mánuði ársins 2008 leituðu margir til 

fjölskyldudeildarinnar vegna fjárhagsörðugleika og óvissu með stöðu sína (Fjölskyldudeild 

Akureyrarbæjar, 2009). Fjárhagsaðstoð skiptist að mestu í tvo hluta annars vegar greiðslur 

úr heimildakafla og hins vegar grunnframfærslu. Útgjöld Akureyrarbæjar vegna 

fjárhagsaðstoðar hafa aukist frá efnahagshruninu og á árinu 2010 voru þau 27,2% hærri 

en árið áður eða 85.114.143 kr. Til samanburðar var fjárhagsaðstoð allt árið 2008; 

67.262.149 kr. sem þó var aukning um 6,6 % frá fyrra ári (Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar, 

2009, 2010, 2011). Styrkþegum fjárhagaðstoðar fjölgaði töluvert milli áranna 2007 og 

2008 eða um 13,4% (Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar, 2009). Heildarfjölda styrkþega 

fjárhagsaðstoðar fækkaði hinsvegar lítillega milli 2009-2010 (Fjölskyldudeild 

Akureyrarbæjar, 2011). Rúmlega helmingur þeirra sem hefur fengið fjárhagsaðstoð hjá 

Akureyrarbæ hefur fengið slíka aðstoð áður og eru vísbendingar um að fleiri þurfi 

fjárhagsaðstoð um lengri tíma en áður fyrr. Milli áranna 2008-2010 fjölgaði einhleypum 

styrkþegum en fækkað í hópi einstæðra foreldra (Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar, 2009, 

2010, 2011). Sjá mynd 4. 

 

 

Mynd 4. Fjölskyldustaða og fjárhagsaðstoð Akureyrarbæjar 2007-2010 
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Þegar aldursskipting styrkþega er skoðuð nánar kemur í ljós að hlutfallslega er mest 

fjölgun í yngsta hópnum (20 ára og yngri). Í þeim hópi fer einstæðum mæðrum fjölgandi 

(Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar, 2010, 2011). 

Atvinnustaða þeirra sem njóta fjárhagsaðstoðar hjá Akureyrarbæ hefur breyst 

töluvert milli ára, sérstaklega 2009-2010 sem sýnir fækkun þeirra sem eru að fullu 

starfandi á vinnumarkaði. Þannig hefur fjárhagsaðstoð við atvinnulausa, sjúklinga og 

öryrkja aukist á tímabilinu 2007-2010 (Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar, 2009, 2010, 2011). 

Sjá mynd 5. 

  

Mynd 5. Atvinnustaða og fjárhagsaðstoð Akureyrarbæjar 2007-2010 
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Mynd 6. Fjárhagsaðstoð eftir greinum 2008-2010 

Undir heimildakafla falla greiðslur vegna ýmis konar útgjalda t.d. sjúkrakostnaðar og 

endurhæfinga o.fl. Ýmis kostnaður foreldra vegna framfærslu barna fellur líka undir 

heimildakafla, þar greiðslur vegna skólafæðis vega þyngst. Aðrir hlutar fjárhagsaðstoðar 

eru viðbótarframfærsla og annað en sá liður er afar sjaldan notaður. Þegar litið er til 

fjárhagsaðstoðar eftir greinum 2008-2010 sést að að grunnframfærslu af 

heildarfjárhagsaðstoð hækkar mikið milli ára. Sjá mynd 6. 

 

2.3.2 Þróun atvinnuleysis 

Vinnumálstofnun heldur utan um tölulega skráningu atvinnulausra og 

bakgrunnsupplýsingar um skráða bótaþega hjá stofnuninni. Þjónustuskrifstofan á Akureyri 

tilheyrir þjónustusvæði Vinnumálastofnunar á Norðurlandi eystra og nær þjónustusvæðið 

frá Fjallabyggð í vestri til Bakkafjarðar í austri. Stofnunin sinnir ráðgjöf við 

atvinnuleitendur, úrræðum og vinnumiðlun á svæðinu. 

Hlutfallslegt atvinnuleysi á svæðinu í október 2011 var 4,5 %, sem er lægra en á 

landsvísu (6,8%). Meira atvinnuleysi er meðal karla en kvenna (Vinnumálastofnun, 2011b). 

Skráð atvinnuleysi er mælt þannig að fjöldi atvinnuleysisdaga er umreiknaður í 

meðalfjölda einstaklinga, þar sem allir dagar í hverjum mánuði eru taldir nema 

laugardagar og sunnudagar. Útkomunni er svo deilt í áætlaðan mannafla á vinnumarkaði í 

hverjum mánuði (Vinnumálastofnun, 2011b). Þegar skoðuð er þróun atvinnuleysis á 
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Akureyri frá október 2008 til september 2011 sést að hápunkturinn er upp úr áramótum 

2009 þegar tæplega 1200 manns eru á skrá á Akureyri. Svo er annar toppur upp úr 

áramótum 2010 þegar rétt rúmlega 1000 manns eru á skrá á svæðinu. Það fer að bera á 

langtímaatvinnuleysi (eitt ár eða lengur á skrá) upp úr hausti 2009 og það nær hámarki í 

janúar 2010 þegar rúmlega 200 manns á Akureyri eru langtímaatvinnulausir. Síðan hefur 

þróunin haldist stöðug en þó hjaðnað aðeins frá vorinu 2011. Í lok september 2011 eru 

langtímaatvinnuleitendur um 30% af þeim sem eru á atvinnuleysisskrá á Akureyri sem er 

ívið lægra en langtímaatvinnuleysi á landsvísu (Vinnumálastofnun, 2011c). Sjá mynd 7. 

 

Mynd 7. Þróun alls langtímaatvinnuleysis á Akureyri frá október 2008 til september 2011 

Vinnumálstofnun á Norðurlandi eystra er í reglulegu sambandi við fjölskyldudeild 

Akureyrarbæjar (Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar, 2011) og vinnur náið með 

Starfsendurhæfingu Norðurlands (Starfsendurhæfing Norðurlands, 2011). Við þessar 

stofnanir er samvinna um málefni sameiginlegra skjólstæðinga og úrræði eftir því sem við 

á.  

Starfsendurhæfingarúrræði 

Sýnt hefur verið fram á góðan árangur starfsendurhæfingar fyrir langtímaatvinnulausa og 

þá í formi endurkomu á vinnumarkað eða í nám. Á Akureyri hefur Starfsendurhæfing 

Norðurlands verið starfrækt frá árinu 2006 (Halldór S. Guðmundsson o.fl., 2011). 



 

41 

 

Hugmyndafræðilegur grunnur Starfsendurhæfingar Norðurlands er upprunninn á 

Húsavík, þar sem þjónustukerfin sameinuðust um samvinnu í málefnum öryrkja og 

atvinnulausra árið 2003. Þannig byggir hugmyndafræðin og aðferðin á áherslu á 

þverfaglega samvinnu og endurhæfingu sem grundvallast á samstarfi aðila í 

nærsamfélaginu. Marktæk jákvæð áhrif starfsenduhæfingar á heilsu og líðan komu fram í 

nýlegri rannsókn Halldórs S. Guðmundssonar o.fl.(2011), sem byggð er á greiningu ASR 

sjálfsmatslista ASEBA auk afdrifakönnunar og upplýsingaviðtals. Auk þess kom fram 

aukning í virkni og námi, sjálfstraust jókst og það dróg úr félagslegri einangrun. 

Lífshamingja jókst og samskipti við fjölskyldu bötnuðu. Bakgrunnur þátttakenda í vinnu 

áður en til endurhæfingar kom var mjög breytilegur eða allt frá einum mánuði til engrar 

atvinnusögu. Í afdrifakönnun kom í ljós að þeir sem lokið höfðu starfsendurhæfingu var 

tæpur helmingur í námi og tæp 60% sem höfðu haft einhverja atvinnu frá 

endurhæfingunni. Einstaklingar sem voru í starfsendurhæfingu hjá Starfsendurhæfingu 

Norðurlands glímdu við margþættan vanda. Þannig voru dæmi um aðra og þriðju kynslóð 

endurhæfingar- eða örorkulífeyrisþega. Meðal helstu einkenna sem þessir einstaklingar 

upplifðu í upphafi starfsendurhæfingar voru skortur á sjálfstrausti, margvíslegar áhyggjur 

og samskiptavandi sem kom fram í félagslegri einangrun. Yngri aldurshópurinn bjó við 

meiri erfiðleika en sá eldri. Auk þess komu fram fram félagslegir erfiðleikar í 

upprunafjölskyldu.  

2.3.3 Almannaheillanefnd 

Almannaheillanefnd á Akureyri tók til starfa í kjölfar efnahagshrunsins 2008, í henni eiga 

sæti þjónustuaðilar frá ríki og sveitarfélagi, kirkjunni, stéttarfélögum, framhaldskólum og 

Rauða krossinum. Nefndin hefur fundað nokkuð reglulega frá 2008 og verið 

umræðuvettvangur þessara aðila um stöðuna í samfélaginu. Einnig hefur nefndin kallað til 

sín ýmsa aðila til að varpa ljósi á ýmiss brennandi málefni líðandi stundar.  

Atvinnuleitendur 

Á fundum nefndarinnar árið 2011 hafa komið fram áhyggjur af fjölda ungs fólks sem glími 

við kvíða og áhyggjur af langtímaatvinnuleysi (Almannaheillanefnd, 2011a). Sárlega virðist 

vantar meðferðarúrræði á Norðurlandi fyrir ungt atvinnulaust fólk sem á við geðrænan 
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vanda að stríða og/eða vímuefnaneyslu, sérstaklega kannabisneyslu (Almannaheillanefnd, 

2011b). Virðist ungt fólk meta skaðsemi maríjúana litla og mun minni en af hassi 

(Almannaheillanefnd, 2011c). Mikilvægt er að þessi hópur verði ekki að óvirkum 

samfélagsþegnum (Almannaheillanefnd, 2011d).  

Álag á þjónustu ríkis og sveitarfélags á Akureyri í kjölfar efnahagshrunsins  

Aukning hefur verið í fjárhagsaðstoð bæjarins (Almannaheillanefnd, 2011b, 2011c, 2011d, 

2011e) og þreytu er farið að gæta hjá starfsfólki félagsþjónustunnar (Almannaheillanefnd, 

2011b, 2011d). Nefndin ræddi á fundi sínum í september að gæta þurfi þess að 

aðstöðumunur verði ekki til þess að börn hrekist úr íþrótta- og tómstundstarfi 

(Almannaheillanefnd, 2011c). Skuldasöfnunar hefur orðið vart hjá foreldrum skólabarna 

hvað varðar leikskólagjöld, vistun og skólafæði (Almannaheillanefnd, 2011c, 2011d, 

2011e) en það bitnar þó ekki á börnunum sem njóta þrátt fyrir það þeirrar þjónustu sem 

foreldrarnir hafa óskað eftir (Almannaheillanefnd, 2011e). Mikið álag er á heilsugæslunni 

(Almannaheillanefnd, 2011b, 2011c) og nokkuð ber á því að fólk eigi ekki fyrir 

komugjöldum (Almannaheillanefnd, 2011d). Ennfremur hefur lögreglan orðið vör við að 

að fólk sem glímir við geðrænan vanda leitar í mun meiri mæli til lögreglunnar en áður 

vegna margvíslegra mála (Almannaheillanefnd, 2011a, 2011b, 2011d). Lögreglan telur sig 

þannig finna fyrir samdrætti í heilbrigðis- og félagsþjónustunni (Almannaheillanefnd, 

2011c). Til kirkjunnar leita í auknum mæli ungir menn í vímuefnaneyslu og einstæðar 

mæður í fjárhagsþrengingunum. Þeim sem leita mataraðstoðar hjá kirkjunni hefur fjölgað 

(Almannaheillanefnd, 2011b) en fjöldinn dróst svo saman upp úr miðju ári en þó enn 

virðist vera mikil þörf hjá einstæðum mæðrum (Almannaheillanefnd, 2011c).  

Geðheilsa 

Starfsemi dag- og göngudeildar geðdeildar FSA hefur farið vaxandi milli ára. Umtalsverð 

fjölgum varð á komum sjúklinga á deildina og hafa komur aldrei verið fleiri en árið 2010 

(Almannaheillanefnd, 2011b). Þannig kom fram í fundargerð að það þyrfti að koma 

sérstök fjárveiting til að efla geðdeildir í landinu enda sýnir reynsla Finna af kreppuástandi 

að slíkt er nauðsynlegt (Veli-Matti Ritakallio, 2009). Aukin ásókn er í sjúkrasjóði 

stéttarfélaga og óskum um styrki vegna niðurgreiðslu hjá geðlæknum og sálfræðingum fer 
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fjölgandi (Almannaheillanefnd, 2011b, 2011c). Efnahagsþrengingar valda auknu algengi 

geðraskana hjá atvinnulausum og hjá þeim sem standa höllum fæti félags- og 

fjárhagslega. Reynsla Finna af afleiðingum efnahagsþrenginganna á tíunda áratug síðustu 

aldar, þegar skoðuð voru áhrif fjárhagsþrenginga á foreldra, leiddi í ljós aukna tíðni 

þunglyndis og kvíða hjá foreldrum og neikvæð áhrif á barnauppeldi (Leinonen, Solantaus 

og Punamäki, 2002).  

2.3.4 Börn langtímaatvinnulausra 

Á Akureyri er hlutfall langtímaatvinnulausra 30% í lok september 2011 af þeim sem voru 

skráðir hjá Vinnumálstofnun á svæðinu (Vinnumálastofnun, 2011b). Þegar skoðaður er 

fjöldi barna langtímaatvinnuleitenda frá efnahagshruni sést að langtímaatvinnulausir 

foreldrar á Akureyri eiga flestir börn undir sex ára aldri. Í heildina eiga skráðir 

langtímaatvinnulausir foreldrar á Akureyri alls 111 börn undir 18 ára aldri í lok september 

2011 (Vinnumálastofnun, 2011c). Sjá mynd 8. 

  

Mynd 8. Fjöldi barna langtímaatvinnulausra foreldra á Akureyri okt. 2008 – sept. 2011 

Eins og áður hefur verið rakið er langtímaatvinnuleysi samfélagsleg vá sem getur 

valdið neikvæðum áhrifum á einstaklinginn sjálfan og fjölskyldu hans. Frá efnahagshruni 

hefur langtímaatvinnuleysi skotið rótum þó það sé ívið minna á Akureyri en á landsvísu. Í 

lok september 2011 eiga rúmlega 100 börn á Akureyri atvinnulausa foreldra, annað eða 

bæði. Þekkt áhrif atvinnuleysis og efnahagsþrenginga eru þunglyndi, fátækt og félagsleg 
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einangrun. Það er líka þekkt að ef fjölskyldur búa til lengri tíma við neikvæð 

utanaðkomandi áhrif eins og langtímaatvinnuleysi þá molnar undan stoðum þeirra sem 

getur skapað margþættan vanda. Þó slíkar vísbendingar sé ekki að finna með óræðum 

hætti á Akureyri (Almannaheillanefnd, 2011a, 2011b, 2011c, 2011d, 2011e; 

Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar, 2009, 2010, 2011) ætti bitur reynsla Finna að vera að 

vera víti til varnaðar. Þeirra ráðlegging til íslenskra stjórnvalda var að standa vörð um 

geðheilbrigðisþjónustu barna og unglinga og auka aðgengi að sálfræðiþjónustu og 

þjónustu fjölskylduráðgjafa (Haukur Sigurðsson, e.d.).  
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3 Aðferð og framkvæmd  

Í þessum kafla verður aðferðafræði rannsóknarinnar til umfjöllunar. 

Rannsóknarspurningum og rannsóknarsniði eru gerð skil en hér er notast við blandað 

rannsóknarsnið (e. mixed method) þar sem gagnasöfnun er bæði megindleg og eigindleg, 

og niðurstöður tengdar saman að lokinni greiningu. 

 Framkvæmd, úrtak og gagnasöfnun eru gerð ítarleg skil, ásamt því að fjallað er um 

þá siðferðilegu þætti sem tengjast rannsókninni og gagnasöfnun frá 

langtímaatvinnuleitendum. Að síðustu er gerð grein fyrir úrvinnslu gagnanna. 

 

3.1 Rannsóknarspurningar 

 

1) Hver eru áhrif langtímaatvinnuleysis á fjölskyldur á Akureyri í kjölfar efnahagshrunsins?  

2) Hvernig meta langtímaatvinnuleitendur með fjölskyldur á framfæri stöðu sína? 

3) Hver er klínísk staða þeirra á ASR sjálfsmati á líðan? 

4) Hvernig metur stoðkerfið stöðu langtímaatvinnuleitenda með fjölskyldur á framæri ? 

 

3.2 Blandað rannsóknarsnið 

Til að finna sjónarhorn á veruleikann er notast við rannsóknir en rannsóknaraðferðir geta 

verið tvennskonar: annarsvegar megindlegar aðferðir sem segja má að gefi tölulegar 

upplýsingar og eigindlegar aðferðir sem gefa upplýsingar með vettvangsnótum, skriflegum 

gögnum o.fl. Megindlegar rannsóknaraðferðir eru yfirleitt breiðari og víðari en eigindlegar 

en hafa samt ekki eins djúpa sýn og eigindlegar aðferðir.  

Áreiðanleiki og réttmæti eru lykihugtök í öllu rannsóknarstarfi. Áreiðanleiki snýr að 

því hverjar líkurnar eru sömu niðurstöðu við endurteknar mælingar. Varðandi réttmæti 

rannsókna má skipta þeim í tvo þætti, annars vegar innra réttmæti sem gefur til kynna að 

hve miklu leyti hægt sé að álykta sem svo að þau svör sem fengist hafa svari því sem spurt 

er um. Í öðru lagi er um að ræða ytra réttmæti sem segir til um hvort alhæfa megi um 

niðustöðuna. Gæði megindlegara rannsókna byggjast á miklu leyti á innra réttmæti 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Áreiðanleiki og réttmæti mælitækja ASEBA, sem notuð eru í 

þessari rannsókn, er margrannsakað og í handbók um ASEBA-listana má finna ítarlega 
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umfjöllun um áreiðanleika og réttmæti þeirra (Achenbach og Rescorla, 2003; Halldór Sigurður 

Guðmundsson, 2006). 

Eiginlegar rannsóknir þurfa að vera trúverðugar auk þess sem sýna þarf fram á að 

niðurstöðurnar standist. Til þess er gagnlegt að afla gagna frá fleiri en fleirum aðila með 

margprófun. Margprófun er sú aðferð sem meginlegar rannsóknir nota til að nálgast 

áreiðanleika. Eigindlegar aðferðir fara djúpt í saumana á því sem verið er að rannsaka. 

Þegar búið er að safna megindlegum gögnum koma stundum niðurstöður sem vekja enn 

fleiri spurningar og því er gott að nota eigindlega rannsóknaraðferðir eins og rýnihópa til 

að leita frekari skýringa og svara (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Rýnihópar gefa þannig 

dýpri skilning á viðhorfum og reynslu tiltekins hóps gagnavart ákveðnu viðfangefni 

rannsókna (Sóley S. Bender, 2003). Viðtöl við rýnihópa eru gjarna skráð frá orði til orðs af 

upptökum, og greind eða kóðuð eftir þemum og innihaldi áður en hægt er að skrifa um 

þau. Þegar verið er að skoða hlutina með eiginlegum rannsóknum eins og rýnihópum er 

ekki hægt að yfirfæra niðurstöðurnar á aðra hópa eða aðstæður ( Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003).  

Rannsóknarspurningin er víð og því nauðsynlegt að leita gagna úr mörgum áttum. 

Til þess er gagnlegt að notast við blandað rannsóknaraðferð (e. mixed method). Þannig er 

hægt að nýta styrkleika beggja rannsókanaraðferða til að fá sem skýrasta mynd af 

viðfangsefninu. Aðferðin útheimtir víðtæka gagnaöflun og meiri vinnu en ef notuð væri 

aðeins ein aðferð (Creswell og Clark, 2007). Þannig inniheldur þessi rannsókn bæði 

megindlega mælingu til að fá tölfræðilega niðurstöðu, og til að fá dýpri skilning á 

niðurstöðunum að taka viðtöl við þátttakendur með rýnihópum, og leita sjónarhorna 

annara aðila með sömu aðferð. Því er hér um að ræða tvennskonar gögn sem eru greind í 

sitthvoru lagi og svo sett saman aftur.  

3.2.1 Framkvæmd 

Leitað var samstarfs við Vinnumálastofnun á Akureyri um mitt ár 2011 og falast eftir 

samstarfi um framkvæmd rannsóknarinnar og aðgangi að tölulegum upplýsingum. Þær 

upplýsingar innihéldu tölulegar upplýsingar úr einu af vinnumarkaðsúrræði 

stofnunarinnar sem er mæling/skimun á vanlíðan, frávikshegðun og heildarvanda með 

ARS sjálfsmatslistum ASEBA (e. Achenbach System Empirically Based Assessment) (sjá 
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fylgiskjal 1). Auk þeirra gagna voru nýttar bakgrunnsupplýsingar frá sömu stofnun um 

aldur, kyn, menntun, fjölda barna á framfæri og bótarétt. Í kjölfar tölfræðilegrar 

gagnagreiningar voru útbúnar glærur til kynningar fyrir rýnihóparnir þrjá (sjá fylgiskjal 6) 

Þannig var kastljósinu beint með skýrari hætti að túlkun þátttakenda bæði í gegnum 

þeirra eigin mat, reynslu og viðhorf.  

Í október 2011 sendi Vinnumálastofnun á Akureyri út kynningarbréf frá rannsakanda 

til langtímaatvinnulausra; foreldra með börn yngri en 18 ára á framfæri sem höfðu útfyllt 

ASR sjálfsmatslista ASEBA hjá ráðgjöfum stofnunarinnar á tímabilinu 1. febrúar til 1. júní 

2011. Bréfið var í senn kynning á rannsókninni og beiðni um þátttöku í rýnihópaviðtali. 

Með því að biðjast ekki undan þátttöku innan 10 daga frá dagsetningu bréfsins var litið 

svo á að móttakandi bréfsins gæfi samþykki sitt fyrir þátttöku (sjá fylgiskjal 4). Með þeim 

hætti var tryggt að rannsakandi hafði ekki beinan aðgang að þátttakendum nema að 

samþykki viðkomandi lægi fyrir (sjá fylgiskjal 2). Leitað var til annarra þátttakenda, sem 

voru fulltrúar Akureyrarbæjar, stéttarfélaga, Vinnumálastofnunar, Fjórðungsjúkrahússins 

á Akureyri, Starfsendurhæfingar Norðurlands, Rauða krossins og Mæðrastyrksnefndar, 

með kynningabréfi og í framhaldinu var haft símasamband og tölvupóstsambands og 

falast eftir þátttöku þeirra (sjá fylgiskjal 2 og 3). Allir þátttakendur í rýnihópaviðtölunum 

skrifuðu undir upplýst samþykki (sjá fylgiskjal 5).  

Rannsóknin fékk leyfi Persónuverndar nr. 2011/837.  

Úrtök og úrtaksaðferðir 

Í þessum undirkafla verður sérstaklega fjallað um úrtök gagnasöfnunarinnar og er sú leið 

farin að fjalla um hvora gagnagreiningu fyrir sig þar sem rannsóknin er bæði megindleg og 

eigindleg. .  

Úrtökum er skipt eftir tegundum þeirra aðferða sem beitt er til að velja þau úr 

þýði, og oft má skipta úrtökum í tvennt. Annar vegar þau úrtök sem eru valin með 

ákveðum líkindum þess að einstaklingur veljist í hópinn eftir ákveðum eiginleikum. Þau 

úrtök nefnast líkindaúrtök. Hinsvegar úrtök þar sem ekki er vitað hvaða líkur er á því að 

tiltekin einstaklingur eða hópur verði fyrir valinu. Báðar þessar úrtakaðferðir skipast niður 

í nokkrar tegundir. Dæmi um slíkar tegundir eru hentugleikaúrtak, þar sem rannskandi 

velur útak sem auðvelt er að ná til og markmiðsbundið úrtak, þar sem rannsakandi þarf að 
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beita dómgreind sinni til að velja úrtak sem hæfir markmiði rannsóknarinnar (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Í þessarri rannsókn var hentugleikaúrtak notað í 

megindlegu gagnasöfnunnni, þ.a.e.s. fyrirliggjandi gögn og í eigindlegu gagnasöfnunni 

markmiðsbundið úrtak sem rannskandi valdi sjálfur.  

Úrtak megindlegrar gagnasöfnunar 

Vinnumálstofnun á Norðurlandi eystra hóf í byrjun febrúar 2011 sérstakt verkefni sem 

miðaði að því kortleggja stöðu langtímaatvinnuleitenda, fylgjast með afdrifum þeirra auk 

þess að prófa og þróa í náms- og starfsráðgjöf frekari notkun mælitækja á líðan og 

lífsgæðum atvinnuleitenda. Á tímabilinu 1. febrúar til 1. júní 2011 var útfylling ASR hluti af 

vinnumarkaðsúrræðum fyrir atvinnuleitendur sem höfðu verið 12 mánuði eða lengur á 

skrá. Þannig var tekið úrtak 1. febrúar sem innihélt þá sem voru alveg án atvinnu á 

Akureyri þ.a.e.s. ekki í hlutastarfi eða minnkuðu starfshlutfalli. Þrír ráðgjafar 

Vinnumálastofnunar boðuðu atvinnuleitendur í þessu úrtaki til sín á tímabilinu frá 1. 

febrúar til 1. júní. Það sem réði því hvort atvinnuleitanda var boðið að fylla út ASR 

sjálfsmatslista ASEBA var hvort viðkomandi var ennþá án atvinnu þ.a.e.s. að viðkomandi 

hefði ekki afskráðst á tímabilinu. Auk þess gat langtímaatvinnuleitendum á þessu tímabili 

hafa boðist annað vinnumarkaðsúrræði s.s. starfsþjálfun, reynsluráðning, átaksverkefni, 

þróun eigin viðskiptahugmyndar eða nám og var aðilum þeim ekki boðin mæling. 

Atvinnuleitendum sem voru yngri en 18 ára og yngri eða eldri en 59 ára ekki boðin mæling 

né erlendum ríkisborgurum, atvinnuleitendum af erlendum uppruna eða með annað 

móðurmál en íslensku. Ástæðan fyrir því var sú að aldursviðmiðin á ASR sjálfsmatslistum 

eru frá 18-59 ára og eru listarnir sem notast var við gefnir út á íslensku. Því er hér um 

hentugleikaúrtak að ræða. 

 Tilgangur Vinnumálastofnunar á Akureyri með því að taka út þetta úrtak; 

atvinnuleitendur sem höfðu verið samfellt 12 mánuði eða lengur á skrá var að kortleggja 

afdrif og stöðu hópsins betur og þarfagreina enn frekar vinnumarkaðsúrræði fyrir þennan 

hóp (Vinnumálastofnun, 2011d). 

Heildarúrtakið í þessari mælingu voru 47 einstaklingar sem skiluðu sjálfsmati (ASR) 

og af þeim voru 19 foreldrar barna yngri en 18 ára eða 40% hópsins. Konur reyndust vera 

68% foreldrahópsins á móti 32% karla. Yngsta foreldrið var 22 ára og það elsta 59 ára. 
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Meðalaldur foreldranna reyndist vera 35,3 ár. Flestir foreldranna eða ríflega 90% höfðu 

minni menntun en framhaldskóla- eða starfsmenntun. Meirihluti foreldranna eða 63% 

höfðu rétt á fullum atvinnuleysisbótum auk barnapeninga. Meðaltími lengdar á skrá var 

24,7 mánuðir hjá foreldrahópnum meðan hann reyndist vera 21 mánuður hjá 

heildarhópnum.  

Úrtak eigindlegrar gagnasöfnunar 

Til að velja úrtak í eigindlegu gagnaöflunina var notast við tilgagnsbundið úrtak þar sem 

reynt var að endurspegla úrtakið vegna megindlegra mælinga. Þannig urðu til þrír 

rýnihópar. Rýnihópur 1 var samsettur af aðilum frá Akureyrabæ, Vinnumálastofnun, FSA 

og Starfendurhæfingu Norðurlands og ríkinu, sem koma að einum eða öðrum hætti að 

þjónustu við atvinnuleitendur og fjölskyldufólk (sjá fylgiskjal 2). Rýnihópur 2 var skipaður 

fulltrúum „þriðja geirans“, þar völdust til þátttöku fulltrúar frá Rauða krossinum, 

Mæðrastyrksnefnd, þremur stærstu stéttarfélögunum á Akureyri og aðilar frá 

Akureyrarkirkju og Glerárkirkju (sjá fylgiskjal 3). Í rýnihóp 3 voru langtímaatvinnuleitendur 

sem útfyllt höfðu ASEBA listann og voru með börn yngri en 18 ára á framfæri. Tekið var 

handahófskennd úrtak þeirra sem samþykktu þátttöku (sjá nánar fylgiskjal 3).  

Af þeim sem mættu var helmingur boðaðra aðila í fyrsta hópnum, og þrír af sjö 

aðilum sem var boðin þátttaka úr þriðja geiranum. Í rýnihóp foreldrahópsins voru 19 í 

úrtakinu, en fjórir mættu. Sjö neituðu þátttöku annað hvort með því að tilkynna það 

sérstaklega eða eftir að haft var samband við þá. Þrír voru komnir í vinnu og aðrir þrír í 

úrræðum á vegum Vinnumálastofnunar og tveir voru veikir. Heildarútakið í þessum 

rannsóknarhluta voru alls tíu manns, sjö konur og þrír karlar. Í rýnihóp eitt mættu þrjár 

konur, í rýnihóp tvö komu tveir karlar og ein kona og að síðustu mættu þrjár konur og 

einn karl í rýnihóp þrjú.  

3.2.2 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnunin fór fram á tímabilinu júlí til október 2011. Í ágúst var svo unnin tölfræðileg 

gagnagreining og í framhaldinu útbúnar kynningarglærur fyrir rýnihópana (sjá fylgiskjal 6). 

Kynningarbréf var sent út til þátttakenda í rýnihópunum í lok september(sjá fylgiskjal 2, 3 
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og 4),og öflun þátttakenda og staðfesting á þátttöku fór fram fyrri hluta okóbermánaðar 

2011. Rýnihópaviðtölin fóru fram í október 2011. 

Gagnasöfnun megindlegra gagna 

Megindleg gögn frá Vinnumálastofnun á Akureyri voru unnin og samkeyrð hjá stofnuninni 

í ágúst 2011. 

Forsaga gagnasöfnunar Vinnumálstofnunar á Norðurlandi eystra er sú að 

(Vinnumálastofnun, 2011d) árið 2004 var hrint af stað verkefni sem hafði m.a. það 

markmið að leita leiða til að mæta betur þörfum atvinnuleitenda með ítarlegri skoðun á 

veikleikum og styrkleikum, auka samstarf við venslafólk atvinnuleitenda og við aðra 

þjónustuaðila í félags- og heilbrigðiskerfinu. Að síðustu var markmiðið að prófa ASEBA 

mælitækið við athuganir og vinnu með atvinnuleitendum. Þessu verkefni lauk haustið 

2006 og voru niðurstöðurnar birtar af Halldóri S. Guðmundssyni (Halldór Sigurður 

Guðmundsson, 2008). Síðan þá hefur Vinnumálastofnun á Akureyri boðið 

atvinnuleitendum að fylla út ASR sjálfsmatslista (Vinnumálastofnun, 2011d). 

Vinnumálastofnun notar tvo matslista ASEBA fyrir aldurinn 18-59 ára. Listarnir eru annars 

vegar ASR sjálfsmatslisti (e. Adult Self Report) sem atvinnuleitendur fylla út og ABCL listinn 

sem notaður er fyrir maka eða aðila sem þekkir viðkomandi vel (e. Adult Behavior 

Checklist). Í þessari rannsókn er einungis notast við ASR sjálfsmatslistana (sjá fylgiskjal 1). 

Það tekur tiltölulega stuttan tíma að fylla út listana eða 15-20 mín. (Achenbach og 

Rescorla, 2003).  

Unnið var úr svörum ASR sjálfsmatslistanna með sérstökum tölvuhugbúnaði ADM 

(e. Assessment Data Mananger). Með því fást m.a. línu og stöplarit fyrir einstaka þætti 

með hráskorum og t-gildum1 (Achenbach og Rescorla, 2003; Halldór Sig. Guðmundsson, 

2006). 

Sjálfsmatslistinn eru fjögurra blaðsíðna spurningalisti þar sem í upphafi er spurt um 

bakgrunnsupplýsingar; aldur, kyn og menntun. Í kjölfarið er spurt spurninga sem varða 
                                                                 

 

 

 

1
 Bandarísk viðmið  
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tengsl við jafningja, maka og fjölskyldu sem og aðlögungarfærni í námi og á vinnustað. Í 

síðasta lagi kemur sjálfsmat sem byggir 123 fullyrðingum þar sem notast er við þrjá 

svarmöguleika. Þar sem 0= ekki rétt, 1= að einhverju leyti rétt eða stundum rétt og 3= á 

mjög vel við eða er oft rétt. Auk þess eru þrjár spurningar um neyslu vímugjafa. Allar 

þessar fullyrðingar mynda svo safnþættina þrjá; heildarerfiðleika (e. total problem), líðan 

(e. internalizing) og hegðun (e. externalizing). Auk þess eru um að ræða átta undirþætti að 

viðbættum þættinum persónulegir styrkleikar. Á mynd 8 má sjá þáttabyggingu ASR listans 

þ.a.e.s. safnþættina heildarerfiðleika, líðan og hegðun auk undirþátta (Achenbach og 

Rescorla, 2003)(sjá nánar fylgiskjal 1). 

 

Mynd 9. Safnþættir og undirþættir (þáttabygging) ASR sjálfsmatslitsta fyrir 18-59 ára 

Önnur gagnasöfnun úr gagnasafni Vinnumálastofnunar  

Auk mælinga með ASR sjálfsmatslistunum voru einnig nýttar bakgrunnsupplýsingar. 

Þannig voru teknar saman upplýsingar úr skrám stofnunarinnar um aldur, kyn, barn/börn 

yngri en 18 ára á framfæri og bótarétt atvinnuleitenda.  
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Gagnaöflun eigindlegra gagna 

 

Kynningarbréf var sent út til þátttakenda í rýnihópunum í lok september og öflun 

þátttakenda og staðfesting á þátttöku var gerð í byrjun október 2011. Rýnihópaviðtölin 

fóru fram í október 2011 (sjá fylgiskjal 2.,3 og 4). Leiðbeinandi rannsóknarinnar leiddi einn 

rýnihópinn en rannsakandi sjálfur hina hópana. Allir rýnihóparfengu sömu 

glærukynninguna (sjá fylgiskjal 6), og svo voru opnar umræður.  

Rýnihópur 1; fulltrúar Akureyrarbæjar og ríkisins 

Þátttakendur/fulltrúar Akureyrarbæjar komu frá fjölskyldudeild, skóladeild, heilsugæslu, 

Starfsendurhæfingu Norðurlands auk fulltrúa frá Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri og 

Vinnumálastofnun á Akureyri (fylgiskjal 2). Þrír mættu, einn boðaði forföll og tveir mættu 

ekki. Rýnihópaviðtalið fór fram í október. (Hér eftir nefndur fulltrúar/aðilar 

Akureyrarbæjar og ríkisins). 

Rýnihópur 2; þriðji geirinn 

Þátttakendur úr þriðja geiranum/hjálpargeiranum komu frá Rauða krossinum, 

Mæðrastyrksnefnd, kirkjunni og stéttarfélögum (fylgiskjal 3). Þrír mættu, einn aðili neitaði 

þátttöku, einn boðaði foföll og tveir mættu ekki. Rýnihópaviðtalið fór fram í október. (Hér 

eftir nefndur þriðji geirinn). 

Rýnihópur 3; foreldrar í atvinnuleit 

Þátttakendur sem fylltu út ASEBA á tímabilinu 1. febrúar til 1. júní og voru með eitt eða 

fleiri börn á framfæri yngri en 18 ára (fylgiskjal 4). Fjórir aðilar mættu, sjö neituðu 

þátttöku. Þrír boðuðu forföll og tveir gátu ekki mætt vegna veikinda. (Hér eftir nefndur 

foreldahópurinn).  

  

3.3 Siðferðileg álitamál 

Rannsakandi er meistaranemi í fjölskyldumeðferð við Háskóla Íslands auk þess að vera 

starfsmaður Vinnumálastofnunar á Akureyri sem er aðili gagnaöflunar og gagnamiðlunar í 
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þessu verkefni. Sigurður Kristinsson (1991) gerir skyldur og ábyrgð starfsgreina á Íslandi 

að umfjöllunarefni í bók sinni Siðareglur. Þar kemst hann að þeirri niðurstöðu að til þess 

að starfsmaður vinni verk sitt vel þurfi hann að bæði að hafa þekkingu og kunnáttu á sínu 

starfsviði auk siðferðilegs hyggjuvits. Það þýðir að starfsmaðurinn miðar allt starf sitt við 

þær skuldbindingar sem starfið felur í sér. Þar sé um að ræða tvennskonar skuldbindingar: 

frumskuldbindingu starfsins þ.a.e.s. þann tilgang sem starfið þjónar. Hinsvegar sé um að 

ræða skuldbindingu sem felur í sér að sinna starfi sínu í samræmi við góða og viðurkennda 

siði. Sigurður bendir á að þetta séu þó ekki svo afdráttarlausar skuldbindingar þegar allt 

kemur til alls enda sé t.d. almenn siðferðisleg skylda allra sem starfa við eitthvað að gera 

sitt besta. Auk þess sé frumskuldbinding starfsins samofin almennum siðferðisskyldum 

starfsfólks. Til að draga þetta enn frekar saman eru tæknileg kunnátta og siðferðilegt 

hyggjuvit tvær hliðar sama máls: hæfninni til að leysa verk sín vel af hendi. Hann bendir 

einnig á að það að taka að sér tiltekið starf megi túlka sem loforð um að þjóna þeim 

tilgangi sem starfið hefur í samfélaginu. Það komi m.a. til vegna þeirrar ábyrgðar sem 

starfsgreinin beri gagnvart samfélaginu í heild. Algengt sé hinsvegar að aðstæður krefjist 

þess að starfsfólk þurfi að gera upp milli ólíkra skyldna vegna þess að þær virðast rekast á 

með einhverjum hætti. Þá vakna einatt erfiðar spurningar. 

Þar sem rannsakandi er í raun í tveimur starfshlutverkum í þessari rannsókn: annars 

vegar sem meistaranemi og hinsvegar starfsmaður Vinnumálstofnunar þurfti að gæta 

sérstaklega að siðferðilegum álitamálum varðandi framkvæmd og gagnaöflun 

rannsóknarinnar. Stærstu siðferðislegu álitamálin voru að tryggja hagsmuni, friðhelgi og 

trúnað við þátttakendur sem einnig væru ráðþegar eða skjólstæðingar, út frá þessum 

tveimur starfshlutverkum rannsakanda.  

Því voru gerðar ríkulegar ráðstafanir til að gæta í hvívetna hagsmuna þátttakenda. 

Með öðrum orðum að tryggja að rannsóknarvinnu og starfshlutverki hjá Vinnumálstofnun 

stæði sem minnst ógn hvort af öðru. Því var notast við gagnagreiningu í rannsókninni sem 

byggir á samkeyrslu ganga að fengnu leyfi Persónuverndar. Eftir samkeyrslu gagna hjá 

stofnuninni voru gögnin aftengd persónuauðkennum. Aðgangur rannsakanda að 

þátttakendum í úrtaki í rýnihópi foreldra hjá stofnuninni var fenginn með því að 

forstöðumaður Vinnumálastofnunar á Norðurlandi eystra sendi út kynningarbréf og innan 

10 daga þurftu þátttakendur að biðjast undan þátttöku (sjá fylgiskjal 4). Áður en 
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rýnihópaviðtölin fóru fram skrifuðu allir þátttakendur undir upplýst samþykki (sjá fylgiskjal 

5).  

 Þátttakendur og rannsakandi fengu báðir afrit af samþykkinu (sjá fylgiskjal 5). 

Þátttaka í þessum rýnihópum fór fram á hlutlausum stað utan Vinnumálstofnunar. Eftir að 

rýnihópaviðtölin höfðu verið skrifuð upp var upptökum eytt. Rannsóknin fékk leyfi 

Persónuverndar nr. 2011/837.  

Með þessu móti telur rannsakandi sig hafa vakað yfir hagsmunum þátttakenda og 

eftir megni leitast við að forðast skekkjur sem hægt væri að rekja til áhrifa af starfssvið 

hans og mögulegan kunnugleika við þátttakendur og málefni þeirra hjá Vinnumálstofnun. 

3.4 Úrvinnsla og framsetning gagna 

Um tvennskonar úrvinnslu var að ræða, annarsvegar megindlega úrvinnslu sem krefst 

tölfræðilegrar framsetningar, og hinsvegar eigindlega framsetningu sem gerð var með 

þemagreiningu.  

3.4.1 Megindleg úrvinnsla og framsetning gagna 

Gögnin voru slegin inn í ADM hugbúnað Vinnumálastofnunar á Norðurlandi eystra og flutt 

þaðan yfir í SPSS (útgáfu 17) hjá sömu stofnun til tölfræðilegrar úrvinnslu og samkeyrslu 

við aðrar bakgrunnsupplýsingar úr gagnagrunni Vinnumálastofnunar ALSAM. Tölfræðileg 

úrvinnsla fór fram í október 2011. Notast var bæði við lýsandi og ályktandi tölfræði. Í 

úrvinnslunni var miðað við 95% öryggismörk.  

Við framsetningu niðurstaðna verður notast við lýsandi tölfræði. Niðurstöður eru svo 

settar fram í töflum og myndum og þær útskýrðar í texta. 

3.4.2 Eigindleg úrvinnsla og framsetning gagna 

Upptökur úr rýnihópaviðtölunum voru ritaðar upp orðrétt og þemagreindar. Niðurstöður 

þemagreiningarinnar eru kynntar í sérhluta í niðurstöðukafla.  
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4 Niðurstöður  

Niðurstöðukaflinn gerir grein fyrir úrvinnslu úr tvennskonar gagnasöfnun, megindlegri og 

eigindlegri. Megindlegu gögnin byggja á ASR sjálfsmatslistum og bakgrunnsupplýsingum, 

en þau er fengin frá Vinnumálastofnun. Þeim gögnum er lýst með lýsandi tölfræði, töflum, 

myndum og texta jafnóðum. Síðari hluti niðurstöðukaflans byggir á eigindlegu gögnunum 

sem aflað var með rýnihópaviðtölum við þrennskonar hópa. Niðurstöðum 

rýnihópaviðtalanna er lýst með þemum.  

4.1 Niðurstöður úr megindlegri mælingu 

Markmið megindlegrar mælingar var að fá tölulegar bakgrunnsupplýsingar og ARS 

sjálfsmat langtímaatvinnuleitanda á safnþættinum líðan auk undirþáttarins kvíða/depurð. 

Auk þess eru skoðaðar hæstu fullyrðingarnar á undirkvörðum sjálfsmats ASR hjá 

foreldrum. Heildarúrtakið í þessari rannsókn tekur til 47 einstaklinga sem er 11,5% af 

meðalfjölda atvinnuleitenda á skrá hjá Vinnumálstofnun á Norðurlandi eystra þegar 

listarnir voru lagðir fyrir. Í rannsókninni var þátttakendum skipt í tvo hópa, annarsvegar 

foreldrar sem eiga barn/börn undir 18 ára aldri og svo aðrir. Í úrtaki þeirra sem teljast 

foreldrar með börn eru alls 19 einstaklingareða 40% af heildarúrtakinu. Rétt rúmlega 

helmingur foreldrahópsins eru konur með einhverja framhaldskólamenntun eða 

starfsþjálfun af námskeiðum. Meðallengd á atvinnuleysisskrá er lengri í foreldrahópnum 

eða 24,7 mán og meðalaldur þeirra er 35,3 ár. Sjá nánar töflu 1. 
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Tafla 1. Lýsandi tölfræði fyrir heildarúrtakið 

 

 

Í úrtakinu foreldrar eru 16% foreldra á eða yfir klínískum viðmiðum á kvarðanum 

líðan samkvæmt ASR. Þar er um að ræða þrjá foreldra, einn karl og tvær konur. 

Meðalaldur þeirra er 32,8 ár á móti 35,8 ára hjá þeim sem eru undir klínískum viðmiðum á 

líðan. Helmingur hópsins hafði lokið einhverju framhaldsskólanámi eða starfsnámi. 

Tímalengd á skrá eru 21,7 mánuðir sem er lægra en hjá hinum hópnum sem er undir 

klínískum viðmiðum á líðan. Sjá  töflu 2.  

 

  Foreldrar Aðrir 

Fjöldi      (n=19) 40,4% (n=28) 59,6% 

Kyn    

 Karlar (n=6) 27% (n=16) 73% 

 Konur (n=13) 52% (n=12) 48% 

 Samtals af heild (n=19) 40,5% (n=28) 59,5% 

Aldur    

 Yngsti 22 ára 24 ára 

 Elsti  59 ára  64 ára  

 Meðalaldur 35,3 ára 46,4 ára 

Menntun    

 Grunnskóli (n=9) 47,3% (n=16) 57,2% 

 Framhalds.eða náms (n=9) 47,3% (n=8) 28,5% 

 Háskóli (n=1) 5,3% (n=4) 14,3% 

 Samtals af heild (n=19) 40,5% (n=28) 59,5% 

Lengd á skrá    

 Meðaltími á skrá 24,69 mánuðir 20,82 mánuðir 
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Tafla 2.Lýsandi tölfræði fyrir úrtakið foreldrar á kvarðanum líðan á sjálffsmati ASR  

 

 

  Foreldrar undir 
klínískum viðmiðum 

Foreldrar á eða yfir 
klínískum 
viðmiðum 

Fjöldi      (n=16) 84% (n=3) 16% 

Kyn    

 Karlar (n=5) 31,2% (n=1) 33,3 % 

 Konur (n=11) 68,8% (n=2) 66,7% 

 Samtals af heild (n=16) 84 % (n=3) 16 % 

Aldur    

 Yngsti 22 ára 25 ára 

 Elsti  59 ára  47 ára  

 Meðalaldur 35,8 ára 32,8 ára 

Menntun    

 Grunnskóli (n=7) 43,6% (n=2) 66,7% 

 Framhalds.eða 
náms 

(n=8) 50 % (n=1) 33,3% 

 Háskóli (n=1) 6,5 % - 

 Samtals af heild (n=16) 84% (n=3) 16% 

Lengd á skrá    

 Meðaltími á skrá 25,3 mánuðir 21,7 mánuðir 
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Mynd 10. Samanburður T-gilda á undirþáttum líðan kvarðans á ASR sjálfsmati milli hópa 

Gerður var samanburður gilda í heildarúrtakinu sem skipt var upp í úrtakið 

foreldrar miðað við aðra. Á kvarðanum kvíði/depurð eru foreldrar með meðaltalsgildið 

T=58,6 móti 56,7 hjá öðrum í úrtakinu. Á kvarðanum hlédrægni er hópurinn aðrir með að 

meðaltali 0,33 T-gildi hærra en foreldrarnir. Á kvarðanum líkamleg vanlíðan eru foreldrar 

með T-gildið 56,9 á móti 54,1 hjá öðrum (sjá mynd 10). Ekki reyndist marktækur munur á 

neinum þessarra kvarða milli hópanna.  
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Mynd 11. Dreifing foreldra á safnþáttinn líðan í sjálfsmati ASR  

Alls eru 3 einstaklingar sem mælast á eða yfir klínískum viðmiðum á líðan (sjá mynd 

11). Lægasta gildið í hópnum er 34 og hæsta gildið 82. Meðal T-gildið er 54,4 og 
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staðalfrávikið 13,2. Ekki reyndist marktækur munur á foreldrahópnum milli þeirra sem eru 

undir klínískum viðmiðum og þeirra sem eru á eða yfir klínískum viðmiðum.  

 

Mynd 12. Hæstu fullyrðingar á kvarðanum kvíða/depurð á ASR sjálfsmati foreldra 

Hæstu fullyrðingar á kvarðanum kvíði/depurð á ASR hjá foreldrum, fullyrðingarnar 

skora allar hærra en 0,5 á atriðaþáttum þar sem 0=ekki rétt, 1=að einhverju leyti rétt eða 

stundum rétt og 2= á mjög vel við eða er oft rétt. Sjá mynd 12.  

Þegar slegnir voru saman atriðaþættirnir tveir, þar sem 1= að einhverju leyti rétt 

eða stundum rétt og 2= á mjög vel við eða er oft rétt kom í ljós að 79% segjast hafa 

áhyggjur af framtíð sinni. Það á einnig við um fullyrðinguna „mig vantar sjálfstraust“. 

Fullyrðingin „ég er feimin(n) eða fer auðveldlega hjá mér“ átti við 73% foreldra. 63% töldu 

að fullyrðingin „mér finnst ég einmana“ ætti við sig. 58% foreldranna taldi fullyrðinguna 

„ég er oft áhyggjufull(ur) eiga við sig. Að síðustu töldu 42% foreldra að fullyrðingin „ég er 

óhamingjusöm(samur), leið(ur) eða þunglynd(ur) eiga við sig.  

Tafla 4 sýnir hæstu fullyrðingar á öllum kvörðum á sjálfsmati ASR hjá foreldrum, 

fullyrðingarnar skora allar hærra en 0,5 á atriðaþáttum þar sem 0=ekki rétt, 1=að 

einhverju leyti rétt eða stundum rétt og 2= á mjög vel við eða er oft rétt.  
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Tafla 3. Hæstu meðaltöl foreldra á einstökum fullyrðingum á sjálfsmati ASR 

 

Fullyrðing Meðaltal Þáttur 

Ég hef áhyggjur af framtíð minni 1,05 Kvíði/þunglyndi 

Mig vantar sjálfstraust 1,05 Kvíði/þunglyndi 

Ég er gleymin/n 1,00 Athyglivandi 

Ég er feimin/n eða fer auðveldlega hjá mér 1,00 Kvíði/þunglyndi 

Ég á erfitt með að skipuleggja framtíðina ,95 Athyglivandi 

Mér finnst ég einmana ,95 Kvíði/þunglyndi 

Ég á erfitt með að einbeita mér eða halda athygli lengi ,89 Athyglivandi 

Ég er þrjósk/ur, önug/ur eða pirrast auðveldlega ,84 Reiðihegðun 

Mig skortir orku ,79 Athyglivandi 

Ég hef áhyggjur af fjölskyldu minni ,74 Annar vandi 

Mér finnst ég þurfi að vera fullkomin/n ,74 Annar vandi 

Ég er oft áhyggjufull/ur ,68 Kvíði/þunglyndi 

Ég á erfitt með að taka ákvarðanir ,68 Athyglivandi 

Ég hræðist viss dýr, aðstæður eða staði ,68 Annar vandi 

Mér hættir til að týna hlutum ,68 Athyglivandi 

Mér leiðist auðveldlega ,68 Annar vandi 

Ég er þrætugjarn (gjörn) ,63 Reiðihegðun 

Ég er of óþolinmóð/ur ,63 Reiðihegðun 

Ég er fljótfær, geri hluti án þess að hugsa ,63 Reiðihegðun 

Öðrum finnst ég óskipulagður (lögð) ,63 Athyglivandi 

Ég borða ekki nóg ,58 Annar vandi 

Ég tala of mikið ,58 Uppáþreng.heg 

Ég er feimin/n og óframfærin/n ,58 Annar vandi 

Ég óttast að taka ábyrgð ,58 Annar vandi 

Mér finnst ég óeðlilega þreytt/ur ,53 Líkamlegar kv. 

Ég er mjög stríðin/n ,53 Uppáþreng. heg 

Ég er óhamingjusöm (samur), leið/ur eða þungl. ,53 Kvíði/þunglyndi 

Ég er of háð/ur öðrum eða ósjálfstæð/ur ,53 Athyglivandi 
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Á töflu 5 má sjá hæstu fullyrðingarnar á öllum kvörðum í sjálfsmati ASR hjá 

foreldrum, þar sem fullyrðingarnar skora allar hærra en 0,5 á atriðaþáttum þar sem 

0=ekki rétt, 1=að einhverju leyti rétt eða stundum rétt og 2= á mjög vel við eða er oft rétt. 

Fullyrðingarnar eru paraðar saman eftir kvörðum. Þegar skoðaður er fjöldi fullyrðinga af 

spurningafjölda innan hvers kvarða ASR kemur í ljós að af hæstu fullyrðingunum raðast 

53% á kvarðann athyglivanda, 33% vegna uppáþrengjandi hegðunar og kvíða/þunglyndi.  

Tafla 4. Hæstu meðaltöl foreldra á einstökum fullyrðingum í ASR, skipt eftir þáttum  

Fullyrðing Meðaltal Þáttur 

Ég hef áhyggjur af framtíð minni 1,05 Kvíði/þunglyndi 

Mig vantar sjálfstraust 1,05 Kvíði/þunglyndi 

Ég er feimin/n eða fer auðveldlega hjá mér 1,00 Kvíði/þunglyndi 

Mér finnst ég einmana ,95 Kvíði/þunglyndi 

Ég er oft áhyggjufull/ur ,68 Kvíði/þunglyndi 

Ég er óhamingjusöm (samur), leið/ur eða þungl. ,53 Kvíði/þunglyndi 

Ég hef áhyggjur af fjölskyldu minni ,74 Annar vandi 

Ég hræðist viss dýr, aðstæður eða staði ,68 Annar vandi 

Mér leiðist auðveldlega ,68 Annar vandi 

Ég borða ekki nóg ,58 Annar vandi 

Ég er feimin/n og óframfærin/n ,58 Annar vandi 

Ég óttast að taka ábyrgð ,58 Annar vandi 

Ég er gleymin/n 1,00 Athyglivandi 

Ég á erfitt með að skipuleggja framtíðina ,95 Athyglivandi 

Ég á erfitt með að einbeita mér eða halda ath.lengi ,89 Athyglivandi 

Mig skortir orku ,79 Athyglivandi 

Ég á erfitt með að taka ákvarðanir ,68 Athyglivandi 

Mér hættir til að týna hlutum ,68 Athyglivandi 

Öðrum finnst ég óskipulagður (lögð) ,63 Athyglivandi 

Ég er of háð/ur öðrum eða ósjálfstæð/ur ,53 Athyglivandi 

Mér finnst ég óeðlilega þreytt/ur ,53 Líkamlegar kv. 

Ég er þrjósk/ur, önug/ur eða pirrast auðveldlega ,84 Reiðihegðun 

Ég er þrætugjarn(gjörn) ,63 Reiðihegðun 
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Ég er of óþolinmóð/ur ,63 Reiðihegðun 

Ég er fljótfær, geri hluti án þess að hugsa ,63 Reiðihegðun 

Ég tala of mikið ,58 Uppáþreng. heg 

Ég er mjög stríðin/n ,53 Uppáþreng. heg 

 

4.2 Niðurstöður rýnihópaviðtala 

 

Markmið rýnihópaviðtalanna var að fá innsýn í skoðanir og stöðu langtímaatvinnulausra 

foreldra að mati þriggja hópa 1) hins opinbera á Akureyri 2) þriðja geirans 3) 

langtímaatvinnulausra foreldra. Þemagreiningin leiddi í ljós þrjú meginþemu; 

atvinnuleysið, gagnrýni og álag. Jafnframt var þemanu atvinnuleysið skipt í þrjú 

undirþemu; neikvæð áhrif, neikvætt viðhorf og úrræði. Þemanu álag var svo skipt í 

undirþemun, aukið álag í fjölskyldum og aukið álag hjá Akureyrarbæ og ríkinu. 

4.2.1  Atvinnuleysið 
 

Flestir viðmælendur í hópi fulltrúa frá Akureyrarbæ og ríkinu töldu að ekki hefði verið 

tekið út með formlegum hætti hver staða langtímaatvinnulausra foreldra væri á þeirra 

svæði. Jafnframt að ekki væru neinar sérstækar aðgerðir á svæðinu í gangi vegna þessa 

hóps, frekar hafi verið um að ræða almennar aðgerðir. Því sé ekki til formleg kortlagning 

en forvitnilegt væri að fá slíkt, eins og með því að taka sama fundargerðir 

Almannaheillanefndar.  

 

Neikvæð áhrif 

 

Fram kom að örvæntingar færi að gæta hjá atvinnuleitendum upp úr u.þ.b. sex mánaða 

atvinnuleysi og þá hætti þeir að leita að vinnu. Eftir ár sé fólk farið að loka sig inni. Þannig 

finni atvinnuleitendur einnig til erfiðleika með að fara aftur út á vinnumarkaðinn, og 

atvinnuleysið verði eins og dý sem fólk sekkur bara dýpra í.  

Foreldrar hafa áhyggjur af fjölskyldunni sinni, fjárhagnum og framtíðinni. Þannig 

lýstu þeir miklu tilgangsleysi, einangrun og því að geta ekki veitt börnum sínum sjálfsagða 
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hluti eins og staðgóðan mat. Eitt foreldrið sagði: „þannig að oft endar það með kjötfarsi.. 

mér finnst leiðinlegt, að geta ekki boðið þeim upp á neitt betra.“ 

Langtímaatvinnuleysið hafði orðið til þess að það væri mun erfiðara að skipuleggja 

sig, tilgangurinn með daglegri rútínu væri minni og því fylgdi vanlíðan sem þau höfðu flest 

reynslu af. Þau voru sammála um að einangrunin væri verst og samskipti og félagsleg 

tengsl væru mikilvægust til að halda daglegum takti. Þeir töldu börnin ekki síður 

einangrast en þau sjálf og ekki fara varhluta af áhrifum minnkandi tekna, með þeim hætti 

að þau gerðu minni kröfur um veraldlega hluti sem foreldrar almennt veittu börnum 

sínum. Þannig sagði eitt foreldrið: 

Barnið mitt er alveg búið að segja, sko, að það vill bara hafa vissa hluti í fermingarveislunni.. 

það [eru] dálítið dýrir hlutir en það vill.. barnið mitt vill ekki hafa stóra veislu. Ég meina, það 

bendir bara til þess að barnið veit alveg að maður er kannski ekkert með allt of mikið á milli 

handanna.. hann sagði okkur að hann þyrfti ekkert að fá stórar afmælisgjafir eða jólagjafir.. 

hann afmæli á jólunum þannig að hann sagði það er allt í lagi að fá lítinn pakka 

 

Þó taldi einn viðmælandi að ákveðinn feluleikur væri í gangi hjá mörgum 

atvinnuleitendum gagnvart börnunum sínum sem hann taldi vera lygavef til að halda í 

fjölskylduímyndina. Hann telur þannig að sjálfsmynd foreldra versni fyrir vikið og nefndi 

þar sem dæmi það að foreldrar geti ekki leyft börnum sínum að vera í tómstundum og 

íþróttum eins og áður.  

 

Neikvætt viðhorf 

 

Það kom í ljós að viðmælendur allra rýnihópanna höfðu upplifað neikvætt viðmót í garð 

atvinnuleitenda þó með misjöfnum hætti væri. Þó voru fulltrúar þriðja geirans sammála 

um að neikvæðni í samfélaginu og fjölmiðlum færi mjög illa í marga. Mikil neikvæðni 

drægi fljótt máttinn úr fólki, og í reynd bryti hún atvinnuleitendur niður. 

Viðmælendur út hópi þriðja geirans töldu að umræðan hefði versnað og viðhorf til 

atvinnuleitenda samhliða því. Einn viðmælenda nefndi sem dæmi að nýlega hafi verið 

blásið upp í fjölmiðlum að fjöldi atvinnuleitenda stundaði svarta vinnu og fólk misnotaði 

kerfið til framfærslu, einnig nefndi hann dæmi um að atvinnurekendur notuðu 

almenningsálitið til upphefja sjálfa sig á kostnað atvinnulausra. Sú skoðun kom fram að 

það væri líkt og markmið hjá Vinnumálastofnun að koma fólki á allan mögulegan og 
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ómögulegan hátt út af bótum til að lækka atvinnuleysistölurnar svo þær litu betur út. Það 

valdi fólki svo líka vanlíðan að blása út hugmyndir um breytingar á kerfinu, eins og nýlegar 

hugmyndir varðandi lengingu bótatímabils en fólki verði samt gert að taka sér þriggja 

mánaða „frí“ frá bótum.  

Viðmælendur úr hópi Akureyrarbæjar og ríkisins nefndu að eitt það versta sem 

mætti fólki án atvinnu væri það að vera ekki tekinn trúanlegur og talinn vera með 

aumingjaskap. Dæmi voru um að viðmælendur hefðu mætt fjandsamlegu viðmóti 

atvinnurekanda eftir að hafa verið boðaðir í atvinnuviðtöl fyrir milligöngu 

Vinnumálastofnunar. Upplifun um aumingjaskap og lítilsvirðingu fyrir lífi þeirra hafði líka 

komið upp á yfirborðið í samskiptum við atvinnurekendur í foreldrahópnum auk þess að 

klíkuskapur virtist skipta máli í ráðningarferlum. Eitt foreldri lýst upplifun sinni þannig: 

„það er litið á okkur, bara ókei: „Get ég fengið nöfn yfir fullt af fólki hjá 

Vinnumálastofnun. þetta er bara fólk sem er ekki að gera rassgat.“ Eða, þú veist, eiga bara 

ekkert líf “. Allur foreldahópurinn var sammála um að viðhorf atvinnurekanda almennt 

væri ekki nógu gott, og það jaðraði við að þau væru stimpluð sem ákveðinn hópur hvort 

sem um væri að ræða foreldri eða ákveðinn aldurshóp í atvinnuleit. Sem dæmi nefndu 

þau: „ég var byrjuð að sækja um vinnu. Ég sótti mikið um vinnu og þegar, það kom mjög 

oft, þegar þeir sáu að ég var einstæð móðir, þá ætluðu þeir bara að hafa samband “og 

annað foreldri komst svo að orði: „það eru bara frekar teknir yngri menn.. og [ég] hef 

verið bara í byggingariðnaði, ég hef ekki sama þrek.“ Þriðja foreldrið sagði: „en það er nú 

eitthvað sem þyrfti að meta með hverjum einstakling frekar en að vera búin að segja: 

„Heyrðu já, þessi hópur svona tuttugu til tuttugu og fimm [ára], þeir er bara á djamminu.. 

eru ekkert ábyrgir.“ Auk þess kom fram í foreldahópnum að : „maður kannski sendir inn 

fullt af umsóknum og manni er ekki einu sinni svarað, það er mikill dónaskapur. .“ 

 

Úrræði 

 

Það kom fram hjá allnokkrum viðmælendum að á Akureyri væri staðan betri en víðast 

hvar á landinu. Það væri ekki hvað síst að þakka stuttum boðleiðum, hefð fyrir samvinnu 

milli kerfa og þegjandi samkomulagi um að bjarga fólki. Í öllum rýnihópunum var talað um 

starfsendurhæfingu. Þannig kom einn viðmælandinn sérstaklega inná mikilvægi 

hugmyndafræðinnar um uppbyggingu einstaklingsins. Þar sé byrjað að sinna fólki 
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fjárhagslega, það sé yfirleitt það sem fólk sem kemur í starfendurhæfingu sé feimnast við. 

En strax í upphafi þurfi að finna leiðir til að tryggja fjárhagslega afkomu. Það sé lykilatriði 

svo fólki fari að líða betur og það geti unnið í sínum málum. Einn viðmælandi í 

foreldrahópnum hafði nýhafið starfsendurhæfingu og sagðist loks hafa fengið tilgang í 

lífinu með þátttöku sinni þar: 

Ég finn alveg mun eftir að ég fór þarna í starfsendurhæfinguna. Nú finn ég hvað það er að 

dúlla mér með dóttur minni og nýta tímann eftir skólann.. það skiptir miklu máli í hvernig 

ástandi foreldrar eru.. þegar það er beðið heima. 

 

Annar viðmælandi í foreldrahópnumafði fengið tækifæri til náms á vegum 

Vinnumálastofnunar sem var honum ákaflega mikils virði, en það braut hann líka niður 

þegar hann fékk ekki að halda áfram nema segja sig af bótum.  

Viðmælendur frá Akureyrarbæ og ríkinu komu inná mikilvægi Almannaheillanefndar 

sem hafi orðið til þess að samfélagið væri meira vakandi fyrir velferðarmálum á svæðinu.  

 

4.2.2 Gagnrýni 
 

Gagnrýni á samfélagið, félagslega kerfið og hið opinbera var áberandi hjá öllum hópunum. 

Langtímaatvinnulausir foreldrar gagnrýndu t.a.m. lélegt fjármálalæsi almennings og 

fjármálastofnanir fyrir hömlulausan aðgang að lánsfé fyrir kreppu. Þannig lýsti eitt 

foreldrið því: 

Þetta fyrir 2007 dæmi, krakkarnir kunna ekkert að fara með peninga.. það er[u] bara alls 

staðar sextán ára krakkar komnir með yfirdráttarheimildir og Visakort og ég veit ekki hvað.. 

hvar stendur maður síðan eftir? 

 

Þó viðmælendum úr foreldrahópnum hafi verið tíðrætt um þekkingarleysi ungs fólks 

varðandi fjármál þá kom það samt fram í hópnum að þeir eldri hafi líka tekið þátt í 

gengdarlausri neyslu árin fyrir hrun. Foreldrahópurinn telur mikilvægt að sinna fjármálum 

fólks betur en gat ekki nefnt hver væri best til þess fallin, þau voru þó sammála um að ef 

Vinnumálastofnun byði slíkt ætti ekki skylda fólk til þess. Foreldrahópurinn gagnrýndi 

einnig fjárhagsaðstoð Akureyrarbæjar vegna skilyrða um fjárhagsaðstoð og átöldu kerfið 

fyrir að líta ekki á heildarmyndina. Þá áttu þau við að bærinn horfði bara á hver innkoman 
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væri en ekki útgjöldin hjá hverjum og einum. Varðandi sveitarfélagið var áberandi skoðun 

meðal foreldranna að þaðan væri ekki aðstoðar að vænta, foreldrarnir væru of tekjuháir 

og ættu þess vegna ekki rétt á aðstoð. Eitt foreldrið vildi meina að kerfið dæmdi fólk sem 

leitaði fjárhagsaðstoðar og það þyrfti að ljúga og grenja til að fá aðstoð. Tveir foreldra 

komust þannig að orði:  

 

Þeir taka ekki mark á því þó ég hafi þennan hundrað og einhvern fimmtíuþúsund kall.. þá verð 

ég að borga áttatíuþúsund í húsaleigu og ég er að borga níutíuþúsund í greiðsluþjónustu, 

skilurðu? Fólk er bara hissa. 

 

Þeir dæma fólk rosalega. Ef þú stendur með þér og ert að reyna að vera með beint andlit, og 

beint bak, þá hjálpa þeir þér ekki neitt. Vinkona mín prufaði bara að fara að grenja fyrir 

framan þau, þá var allt gert fyrir hana. Hún laug, hún stórsér eftir að ljúga því þá [bærinn] 

gerðu þeir eitthvað. 

 

Þrátt fyrir harða gagnrýni foreldrahópsins segja flestir viðmælendur Akureyrabæjar 

og ríkisins, að innan þess sé verið að sinna fjárhagslega þættinum hjá fólki. Þeir vildu samt 

sem áður gjarnan sinna foreldraþættinum og börnunum mun betur en þeir telja sig geta 

gert, m.a. vegna aukins álags og niðurskurðar. Það kom fram hjá einum fulltrúa úr hópi 

viðmælanda Akureyrarbæjar og ríkisins að hann taldi sig upplifa úrræðaleysi gagnvart 

atvinnulausum en benti jafnframt á að það sem fólki vantaði helst væri vinna. Hann sagði:  

Við höfum engin svör af því að fólk spyr: „Hvað á ég að gera?“ Maður segir: „Farðu og prófaðu 

þetta og farðu á þetta og ertu búinn að fara að tala við þennan?“ Kerfið hefur engin úrræði. 

Kerfið hefur kannski engin svör vegna þess að það sem þetta fólk.. vill fá vinnu. 

 

 Einn viðmælandinn frá Akureyrarbæ og ríkinu gagnrýndi auk þess að 

samfélagsumræðan væri oft á tíðum óábyrg og tók dæmi af þeim skilaboðum að fólk ætti 

bara að hætta að borga reikningana sína. Þannig sagði hann að: 

Svo komumst við kannski að þessu þegar allt er komið í kalda kol og óefni.. búin að vera 

umræða í þjóðfélaginu [um] bara: „Hættið að borga reikningana.“ .. og margir eru búnir að 

gefast upp, þeir hætta að borga, svo vita þeir ekkert alveg hvernig þeir eiga að fara að því að 

byrja aftur.. 
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Flestir í þriðja geiranum gagnrýndu stjórnvöld og hið opinbera harðlega fyrir 

úrræðaleysi. Þannig töldu þeir að ekkert væri að gerast, og það þyrfti mikið til að koma 

atvinnuástandinu í rétt horf. Viðmælendur gengu jafnvel svo langt að telja að það jaðraði 

við að unnið væri á móti atvinnusköpun úti á landi. Þá var þeim tíðrætt um niðurskurð hjá 

ríki og sveitarfélögum sem hafi orðið til þess að fólks sé „svelt“ (úr störfum sínum. 

Sérstaklega taldi einn viðmælandinn frá þriðja geiranum það eiga við um kvennastéttir.  

Flestir í hópi viðmælenda úr hópi þriðja geirans vildu meina að það vantaði mikið á 

að litið væri á heildarmyndina, þ.a.e.s. „hvaðan bæturnar koma“ og töldu samspil 

sveitarfélaganna og atvinnuleysistryggingasjóðs ekki gott. Einn viðmælandinn benti á að 

lengja þyrfti bótatímabilið því úrræði sveitarfélaga virki ekki nógu vel. Hann gagnrýndi 

einnig að sveitarfélögin væru mörg hver föst í að halda framfærslunni undir 

fátæktarmörkum til að borga ekki skatt af henni.  

Bæði fulltrúar þriðja geirans , Akureyrarbæjar og ríkisins entu á ekki væri hægt að 

horfa framhjá því að láglaunahópar, sérstaklega fjölskyldufólk, á atvinnuleysisbótum hafi 

það margir hverjir betur fjárhagslega á atvinnuleysisbótum heldur en í vinnu. Þannig var 

bent á aukna ásókn í örorkubætur eftir að kreppan skall á. Þá komu til tals tveir viðkvæmir 

hópar atvinnuleitanda, annars vegar ungar einstæðar mæður og erlendar mæður með 

ung börn. Þannig væri það mögulega ólíkt í menningarbakgrunni Íslendinga og annara 

þjóða að setja börn í daggæslu fyrir skólaaldur, því hefðin erlendis væri sumstaðar sú að 

konur væru heima með börnin. Fjárhagslega innkoma heimilis geti oltið á þeim bótum 

sem hægt sé að fá úr almannatryggingakerfinu þó þessar erlendu mæður veldu það í raun 

að vera heima. Varðandi ungu einstæðu mæðurnar væri um að ræða þá staðreynd líkt og 

hjá erlendu mæðrunum, að það væri fjárhagsleg hagstætt að vera á bótum en daggæslan 

dýr. Auk þess var bent á streituna sem fylgir atvinnuleit og óvissu um framtíðina, þegar 

gerðar séu kröfur um virkni af hálfu atvinnuleysistryggingakerfisins. Ungar einstæðar 

mæður eigi mögulega ekkert val um atvinnuþátttöku, annar viðmælandinn í fulltrúa 

Akureyarbæjar og ríkisinsbætti við að geti passað við aukna ásókn í örorkubætur hjá 

þessum hópi. Framfærsluerfiðleikar ungra einstæðra mæðra í atvinnuleit koma hér skýrt 

fram:„Þú ert að borga fjörutíu og jafnvel fimmtíuþúsund fyrir að vera með barnið í 

daggæslu til þess að vera virkur í atvinnuleit en.. atvinnuleysisbæturnar [eru] 

hundraðogeitthvaðþúsund.“ 
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4.2.3 Álag  
 

Það kom greinilega fram að þátttakendur í rýnihópunum töldu aukið álag vera bæði hjá 

fjölskyldum og í þjónustu Akureyrarbæjar og ríkisins. Þegar skoðað er að hvaða þáttum 

álagið snýr eru vísbendingar um að það innra og ytra álag sem fjölskyldan býr við, auki 

álag á þá þjónustu sem fjölskyldan þarf að sækja sér.  

 

Aukið álag í fjölskyldum  

 

Viðmælendur töldu allflestir að fjárhagsálag væri mesti vandinn. Ástæður þess væru að 

tekjur hafi dregist saman, margir sem björguðu sér áður á yfirvinnu hafi hana ekki núna. 

Viðmælendur telja að það sé ansi erfitt á mörgum heimilum og fjölskyldum almennt og 

mun fleiri fjölskyldur eigi erfitt með að framfleyta sér en áður; sér í lagi láglaunahópar og 

þar eru einstæðir foreldrar og atvinnulausir áberandi stór hópur.  

Samhliða fjárhagsálaginu bentu frá Akureyrarbæ og ríkinu á aukinn doða og 

sinnuleysi fólks gagnvart sínum málum. Það kæmi seinna og leitaði sér aðstoðar og hefði 

þá gjarnan á orði að það hefði ætlað að koma í einhvern tíma. Fólk hafi þannig einangrað 

sig og ekki horfst í augu við að borga reikninga og halda sér í rútínu. Ábendingar komu 

fram um stöðu foreldra en einn viðmælandinn sagði að einhver bylgja væri í gangi núna í 

skólakerfinu sem hefði komið inn með gríðarlegum krafti í haust, hún einkenndist af meiri 

örvæntingu, doða og spennu í ungum foreldrunum og börn væru verr búin í leikskóla og 

til dagforeldra en áður. Þannig hafi þrifnaður, umönnun og næring barnannna heima fyrir 

versnað. Vísbendingar komu fram um að foreldrar séu almennt komnir í þrot og var 

uppeldi nefnt sem dæmi. Því væri forvitnilegt að fá þeirri spurningu svarðað hvað það sé í 

uppeldi barna í dag sem valdi þessari streitu.   

 

Aukið álag hjá Akureyrarbæ og ríkinu 

 

Allir viðmælendahóparnir komu inná það að fjölskyldur þyrftu frekar að sækja sér ýmis 

konar aðstoðar eftir kreppu, sérstaklega fjárhagsaðstoð. Sem dæmi um aukið álag telja 
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viðmælendur frá Akureyrarbæ og ríkinu ð nú beri á meiri erfiðleikum sem lýsi sér t.d með 

erfiðari tilfellum í grunnskólunum en áður, barnaverndarmálum hafi fjölgað svo og 

tilvísunum til skólasálfræðinga. Auk þess hafi ásókn aukist í fjölskylduráðgjöf hjá 

heilsugæslunni. Þó vantar betri upplýsingar um hvað raunverulega sé að gerast, og því til 

stuðnings bendir einn viðmælandinn úr hópi fulltrúa Akureyrbæjar og rá þennan vaxandi 

þunga í skólakerfinu og uppgjöf hjá foreldrum. Því var velt upp hvort um geti verið að 

ræða þreytu starfsfólks vegna álags og niðurskurðar. Viðmælandinn gengur svo langt að 

telja að nú sé komið að þolmörkum þess, að nóg sé komið af skriffinsku og tími til kominn 

að sinna tilfinningalífi barnanna í leikskólunum:  

Við getum alveg farið aðeins meira til baka, bara hreinlega niður á gólfið.. og sinnt kannski 

tilfinningalífi þessara barna betur.. ég efast ekki um að það sé hægt.. vegna þess að eitt af því 

að vera fagmaður er það að þú þarft alltaf að skila skýrslum.  

 

Gefa þurfi fólki tíma þegar það þarf á því að halda, því foreldraþátturinn hafi orðið 

útundan í þeirri aðstoð sem sé í boði, skorin hafi verið niður yfirvinna sem minnki þetta 

svigrúm til að sinna foreldrum. Þannig segir viðmælandi að: 

Líka með foreldrana.. að geta sinnt þeim þá frekar.. geta sest niður með þeim þegar að 

foreldrarnir koma og segja: „Nú er ég komin í þrot, hvað á ég að gera?“ Þannig að við getum 

gefið þeim tíma þegar að þeir þurfa á því að halda en ekki þegar: „Já, heyrðu komdu á 

fimmtudaginn klukkan níu.“ 
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5 Umræða 

Heildarúrtak megindlega hlutarins voru 47 langtímaatvinnulausir einstaklingar sem áttu 

það sameiginlegt að hafa útfyllt ASR sjálfsmat, fyrripart ársins 2011 hjá Vinnumálastofnun 

á Akureyri. Heildarúrtakinu var svo skipt upp í tvo hópa, annarsvegar foreldrahóp sem var 

skilgreindur með þeim hætti að þátttakendur þar voru skráðir með barn/börn yngri en 18 

ára á framfæri, það úrtak innibar 19 manns. Aðrir þátttakendur reyndust vera 28 talsins. Í 

eigindlegu gagnaöfluninni tóku þrjú mismunadi úrtök þátt, í fyrsta lagi þrír einstaklingar 

sem voru fulltrúar þjónustukerfa hins opinbera og sveitarfélagsins á svæðinu. Í öðru lagi 

þrír fulltrúar þriðja geirans á Akureyri, og í þriðja lagi fjórir langtímaatvinnulausir foreldrar 

sem útfyllt höfðu ASR sjálfsmatið.  

Markmiðið með þessarri rannsókn var að öðlast dýpri innsýn og skilning á áhrifum 

langtímaatvinnuleysis á fjölskyldur, til þess var notast við blandað rannsóknarsnið með 

megindlegum og eigindlegum gögnum. Megindlegu gögnin voru fengin hjá 

Vinnumálstofnun á Akureyri; ASR sjálfsmat og bakgrunnsupplýsingar. Eigindlegu gagnanna 

aflaði rannsakandi sjálfur með rýnihópaviðtölum ásamt leiðbeinanda.  

Kannað var með tvennskonar hætti hvernig langtímaatvinnuleysi snertir fjölskyldur 

á Akureyri. Annarsvegar mæling með sjáfsmati ARS á líðan og viðhorfi 

langtímaatvinnulausra foreldranna sjálfra í rýnihópaviðtali. Auk þess var tekið 

rýnihópaviðtal við fulltrúa stoðkerfanna í akureyrsku samfélagi; Akureyrarbæjar og ríkisins 

og fulltrúa þriðja geirans á sama svæði. 

Til að meta stöðu fjölskyldnanna var tekið úrtak í foreldrahópi sem hefur verið 

langtímaatvinnulaus í tólf mánuði eða lengur, og hann borinn saman við aðra á ASR 

sjálfsmati ASEBA á safnþættinum líðan. Ekki reyndist marktækur munur á líðan, né 

undirkvörðum hans. Þó reyndist foreldrahópurinn vera hærri á líðan kvarðanum, en 16% 

(n=3) foreldrar voru á eða yfir klínískum viðmiðum. Það er ekki meira en búast má við í 

tilviljunarbundnu úrtaki.2 Þeir foreldrar reyndust bæði vera yngri og hafa verið lengur á 

skrá en þeir foreldrar sem voru undir klínískum viðmiðum. Af undirkvörðum á líðan var 
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mesti munurinn á heildarúrtakinu á kvíða/þunglyndi þar sem meðaltal T-gildi foreldra var 

58,6 móti 56,7, hjá öðrum. Á undirkvaðranum kvíða/þunglyndi á ASR sögðust 79% 

foreldra hafa áhyggjur af framtíð sinni og vanta sjálfstraust. Fullyrðingin „Ég er feimin(n) 

eða fer auðveldlega hjá mér“ átti við 73% foreldra, og 63% fannst þeir vera einmana. 58% 

foreldranna töldu sig oft áhyggjufulla en óhamingjusemi, leiði og þunglyndi átti við um 

42% foreldrahópsins.  

Þegar skoðaðir voru allir kvarðar ASR sjálfsmats ASEBA hjá foreldrum sást að þær 

fullyrðingarnar sem skora hæst voru á undirkvarðanum athyglivandi, síðan kvörðunum 

kvíði/þunglyndi og uppáþrengjandi hegðun, sem komu jafnoft upp og að síðustu 

reiðihegðun og annar vandi. Langtímaatvinnulausir foreldrar vörpuðu auk þess sjálfir ljósi 

á stöðu sína með rýnihópaviðtali. Hjá þeim kom fram að áhrif atvinnuleysisins á 

fjölskyldulífið birtist helst í fjárhags- og framtíðaráhyggjum. Þeir lýstu auk þess tilgangs- og 

skipulagsleysi auk félagslegrar einangrunar sem þeim þótti verst.  

Viðmælendur foreldrahópsins rýnihóps töldu börnin verða fyrir sömu áhrifum og 

þau sjálf, og bentu á að þegar komið væri út í langtímaatvinnuleysi væru þau sem 

foreldrar verr í stakk búin til að rækja hlutverk sitt og sinna heimilishaldinu. Ein afleiðing 

minnkandi tekna og áhrifa á börnin væri sú að börnin færu oft á tíðum að gera minni 

kröfur um veraldleg gæði. Það var foreldrum sárt að finna til þess að geta ekki veitt 

börnunum sínum sjálfsagða hluti eins og staðgóðan mat. Foreldrahópnum fannst 

mikilvægt að sinna fjármálum betur og gagnrýndu gegndarlausan aðgang að lánsfé fyrir 

kreppu sem komið hefði fólkið í koll. Þau gagnrýndu einnig fjárhagsaðstoð Akureyrarbæjar 

harðlega vegna skilyrða um fjárhagsaðstoð og átöldu sveitarfélagið fyrir að líta ekki á 

heildarmynd innkomu og útgjalda hjá hverjum og einum. Foreldrarnir töldu viðhorf í sinn 

garð vera neikvætt hjá atvinnurekendum og höfðu upplifað lítilsvirðingu og stimplun 

vegna stöðu sinnar. Auk þess fannst þeim þau ekki tekin trúanleg af samfélaginu og þau 

talin vera með aumingjaskap, vegna þess að þau fengju ekki vinnu.  

Viðmælendur stoðkerfanna, þ.a.e.s. Akureyrarbæjar og ríkisins þekktu ekki stöðu 

langtímaatvinnulausra foreldra á svæðinu eða vissu til þess að staða þeirra hefði verið 

tekin sérstaklega út. Þeir töldu að ekki hefði verið gripið til neinna sértækra úrræða í 

kjölfar efnahagshrunsins fyrir þennan hóp, staðan væri góð á þessu svæði miðað við mörg 
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önnur og bentu jafnframt á að hefð væri fyrir góðri samvinnu milli kerfa, boðleiðir væru 

stuttar og samhugur hjá fólki almennt.  

Hér á eftir verða helstu niðurstöðurnar dregnar fram og leitast við að setja þær í 

samhengi við fræðilega hluta rannsóknarinnar. Umræðan er kaflaskipt og fjallað um 

fjölskyldur, áhrif atvinnuleysis á fjölskyldur á Akureyri og afleiðingar kreppunnar á 

fjölskylduvelferð. Að síðustu verður fjallað um notagildi rannsóknarinnar og samantekt 

þar sem reifaðir eru veikleikar og styrkleikar rannsóknarinnar.  

5.1 Fjölskyldur 

 

Skilgreiningavandi fyrirbærisins fjölskylda hefur lengi fylgt manninum (Jón Björnsson, 

1994b; Sigrún Júlíusdóttir, 2001) en þó hún hafi tekið breytingum í gegnum árin er hún 

staðföst og gegnir mikilvægu hlutverki í samfélaginu (Hermann Óskarsson, 2005; Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Foreldrahlutverkið á Íslandi í dag er flókið og þar örlar á 

hlutverkahræðslu, óljós stefnumörkun stjórnvalda í málefnum fjölskyldunnar stendur 

henni fyrir þrifum sem og ýmsar ytri ógnir (Bragi Guðbrandsson, 1994a; Jón Björnsson, 

1994b; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Það sem er gildandi í áherslum fjölskylduhugtaksins í 

dag byggir frekar á tengslum innan fjölskyldunnar heldur en formgerð og er skilgreining 

hennar margvíð (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Í þessarri rannsókn er hugtakið fjölskylda 

notað í samhengi við lögbundið hlutverk foreldra (Barnalög nr.76/2003; Barnaverndarlög 

nr. 80/2002). Er það gert til að þrengja sjónarhornið með því að beina sjónum að hlutverki 

sem fjölskyldunni er ótvírætt ætlað að gegna, og átta sig á hvernig henni tekst að rækja 

það hlutverk sitt þegar utanaðkomandi þekktur álagþáttur á borð við langtímaatvinnuleysi 

hefur áhrif.  

5.2 Áhrif atvinnuleysis í fjölskyldum á Akureyri 

 

Langtímaatvinnuleysi foreldra eykur spennu og álag í fjölskyldum (Jón Björnsson, 1994a). Í 

þessarri rannsókn komu helst fram fjárhags- og framtíðaráhyggjur auk þess sem foreldrar 

lýstu tilgangs- og skipulagsleysi ásamt félagslegri einangrun. Því ber saman við nýlega 

samantekt Ragnheiðar Láru Guðrúnardóttur og Sigríðar Rúnar Steinarsdóttur (2010) og 

íslenskri rannsókn frá árinu 1993 sem lýsti aðstæðum og högum atvinnuleitenda á þeim 
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tíma (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og Stefán Ólafsson, 1993). Upplifun foreldrahópsins 

fellur einnig að kenningum Jahoda (Ozamiz o.fl., 2001) sem segir að atvinnuleysi ræni fólk 

markmiðum í lífinu og virkni.  

Í samantekt Ragnheiðar Láru Guðrúnardóttur og Sigríðar Rúnar Steinarsdóttur 

(2010) komu fram jákvæð áhrif á foreldrahlutverkið með þeim hætti að meiri tími 

skapaðist fyrir það og efnisleg gæði höfðu minna vægi. Það er öfugt við það sem foreldrar 

í þessari rannsókn sögðu en þeir bentu á að í langtímaatvinnuleysi væru þau verr í stakk 

búin til að rækja foreldrahlutverk sitt. Það var foreldrum sárt að finna til þess að geta ekki 

veitt börnum sínum sjálfsagða hluti og þau merku að börnin aðlöguðust ástandinu með 

því að gera minni veraldlegar kröfur.  

 Í þessarri rannsókn töldu foreldrar börnin verða fyrir sömu áhrifum og þau sjálf, en 

á sjálfsmati ASR nefndu flestir í foreldrahópnum áhyggjur af framtíð sinni og upplifa skort 

á sjálfstrausti. Í rannsóknum (Fjóla Dögg Gunnarsdóttir og Ingibjörg Jónsdóttir, 2010; 

Mcardle o.fl., 2007) hefur komið í ljós að þeir sem hafa sterkt félagsnet hafa meira 

sjálfstraust og reiðir því betur af í atvinnuleysi. Það er umhugsunarefni að meirihluti 

foreldranna upplifði sig einmana. Það vekur upp spurningar um stuðning fjölskyldu og 

nánasta umhverfis en samkvæmt Paul og Moser (2009) skiptir sá stuðningur gríðarlegu 

máli þegar fjölskyldur takast á við breyttar aðstæður. Einnig hafa Janlert og Hammarström 

(2009) bent á að hið sígilda líkan um félagslegan stuðning/tengsl varpi ljósi á hvers vegna 

skortur á félagslegum stuðningi hafi fljótt áhrif á heilsufar.  

Í rannsókn Atla Hafþórssonar o.fl. (2011) kom í ljós að fjölskyldutengsl héldust að 

mestu leyti í jafnvægi. Þó taldi helmingur þátttakendanna í þeirri rannsókn sig stundum 

eða oft einmana. Líklegasta skýringin á þessari einangrun var talin vera vegna eigin 

vanlíðunar s.s. kvíða eða þunglyndis. Það er líklegt að sama birtingarmynd sé að koma 

fram í þessari rannsókn, því um er að ræða sama heildarúrtakið og ekki reyndist neinn 

marktækur munur milli úrtakanna foreldrar v.s. aðrir. Því getur verið um skort á 

félagslegum tengslum í foreldrahópnum að ræða sem samkvæmt Janlert og 

Hammarström (2009) hefur fljótt áhrif á heilsufar. Rannsóknir hafa sýnt fram á verra 

andlegt og líkamlegt heilsufar í kjölfar atvinnumissis (Atli Hafþórsson o.fl., 2011; Ása 

Guðbjörg Ásgeirsdóttir, 2011; Björklund og Eriksson, 1998; Cottle, 2001; Halldór Sigurður 

Guðmundsson, 2008; Jahoda, 1982; Komarovsky og Kimmel, 2004; Mclean o.fl., 2005; 
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Paul og Moser, 2009) þó erfitt sé að fullyrða eða sanna beint orsakasamband (Mclean 

o.fl., 2005). Það er því mikilvægt að huga að heilsufari þessa hóps í heildarúrtakinu því 

rannsóknir hafa sýnt aukna ásókn í heilbrigðiskerfið í kjölfar atvinnuleysis og vísbendingar 

um tengsl þess við örorku (Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2008; Sigurður 

Thorlacius o.fl., 2004). Þó segir Matthías Halldórsson (2008) að ekki hafi orðið vart við 

fjölgun heimsókna á heilsugæsluna í kjölfar efnahagshrunsins og telur ástæðuna 

mögulega vera verri fjárhags fólks.  

Það kom berlega í ljós að fjárhagsáhyggjur liggja þungt á foreldrahópnum og að 

áhrifin á börnin komi fram sem aðlögun, þ.a.e.s. þau geri minni efnislegar kröfur. Í 

íslenskri rannsókn frá árinu 1993 töldu þátttakendur fjárhagsvandræði og slæmt ástand í 

atvinnumálum rót vanda síns en skynjuðu síður neikvæðar andlegar og líkamlegar 

afleiðingar atvinnuleysis á heilsufar sitt (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og Stefán Ólafsson, 

1993).  

Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru skoðaðar í samræmi við fyrri rannsóknir 

hvað varðar neikvæð áhrif á einstaklinginn (Atli Hafþórsson o.fl., 2011; Björklund og 

Eriksson, 1998; Cottle, 2001; Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og Stefán Ólafsson, 1993; 

Halldór Sigurður Guðmundsson, 2008; Jahoda, 1982; Komarovsky og Kimmel, 2004; 

Mclean o.fl., 2005; Paul og Moser, 2009) þá eru áhrif vanlíðunar ekki að finna í þessu 

úrtaki langtímaatvinnulausra foreldra í meira mæli en í tilviljunarbundnu úrtaki 

(Achenbach og Rescorla, 2003). Foreldrarnir sjálfir í þessari rannsókn eru eru samt sem 

áður áhyggjufullir bæði vegna framtíðarinnar og fjárhagsins, þá skortir tilgang og þeir eru 

félagslega einangraðir. Það eru allt áhættuþættir fyrir verra heilsufar (Ása Guðbjörg 

Ásgeirsdóttir, 2011; Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og Stefán Ólafsson, 1993; Janlert og 

Hammarström, 2009) og hættu á aukinni spennu í fjölskyldunni sem getur leitt til aukins 

samskiptavanda innan hennar sem og vanrækslu barna (Jón Björnsson, 1994a; Schliebner 

og Peregoy, 1994). Í lok október 2011 eru rúmlega 100 börn á Akureyri sem eiga foreldra 

sem eru langtímaatvinnulausir, flest börnin eru á daggæslu- og leikskólaldri, en þeir 

foreldra sem komu klínískt út á kvarðanum líðan eru einmitt yngri og hafa verið skemur 

atvinnulausir en þeir sem eru undir klínískum viðmiðum.  
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 Í ljósi þess að ytra álag á fjölskylduna virðist ógna henni á þann hátt ber hún færri 

einkenni heilbrigðra fjölskyldna samkvæmt Curran (1985) og kann að vera að hún verði 

síður fær um að sinna lögbundu hlutverki sínu um framfærslu- og forsjárskyldur. 

Það skal samt sem áður áréttað að engin ástæða er til að halda að 

langtímaatvinnulausir foreldrar geri ekki sitt allra besta til að rækja hlutverk sitt, heldur er 

hér einungis bent á að þau neikvæðu áhrif sem þessi hópur virðist upplifa og búa við getur 

orðið til þess að foreldrafærnin verði brothætt. Foreldrarnir benda líka sjálfir á að þau 

telja börnin sín verða fyrir sömu áhrifum og þau sjálf.  

Bent hefur verið á að atvinnumissir foreldra geti leitt til kreppuástands í fjölskyldum 

og þannig haft neikvæð áhrif til lengri tíma (Cullberg, 1985; Regehr, 2011). Foreldrar í 

þessari rannsókn hafa upplifað einangrun og það að vera talin minna virði í samfélaginu. 

Það dregur úr sjálfsvirðingu og þau upplifa sig verr í stakk búin til að rækja hlutverk sín. 

Það virðist ákveðin mótsögn í því að atvinnuleitendur sem eru stærsti hópur aðstoðarþega 

hjá Akureyrarbæ, miðað við atvinnustöðu árið 2010, hafa neikvæða upplifun af því að 

leita aðstoðar og telja raunar að mikið vanti upp á að litið sé á heildarmyndina í fjármálum 

hvers og eins.  

Frá sjónarhornikreppukenninga má glöggt sjá að mikilvægt er að bregðast við 

fjárhagsstreitunni hjá foreldrunum og samhliða því að hafa í huga að það sé gert á réttum 

tíma. Foreldri í kreppu getur átt erfitt með að sinna daglegum störfum (Regehr, 2011), en 

þessir erfiðleikar birtast helst hjá hópnum í tilgangs- og skipulagsleysi, einangrun og 

fjárhagsáhyggjum. Hópnum var tíðrætt um fjárhagslegu hliðina bæði í núverandi stöðu og 

eins lélegt fjármálalæsi almennt, og lýstu þátttakendur áhuga sínum á betra aðgengi að 

fjárhagslegum úrræðum. Ein neikvæðasta hlið fjárhagsþrenginga í fjölskyldum er félagsleg 

einangrun og fátækt. Það er ótvíræð röskun í lífi fólks þegar það missir vinnuna og tekjur 

dragast saman en eftir hrun hefur komið í ljós að tæplega helmingur heimila almennt á 

erfitt með að ná endum saman (Stefán Ólafsson, 2011).  

 

5.3 Afleiðing kreppunnar á fjölskylduvelferð 

 

Það kom fram í þessari rannsókn að ekki liggur fyrir kortlagning á stöðu 

langtímaatvinnulausra foreldra á svæðinu. Auk þess hefur ekki verið gripið til neinna 
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beinna aðgerða fyrir hópinn frekar en aðra hópa eftir að kreppan skall á. Það sem vinnur 

með svæðinu eru stuttar boðleiðir og hefð fyrir samvinnu kerfanna. Hinsvegar komu fram 

í þessari rannsókn margir athyglisverðir fletir sem vekja upp vangaveltur um 

fjölskylduvelferð á svæðinu.  

Það er þekkt að þegar þrengir að í efnahagslífinu og atvinnuleysi eykst dragast tekjur 

einstaklinga og fyrirtækja saman sem hefur svo áhrif á skatta og tekjur hjá hinu opinbera, 

og útgjöldin aukast samhliða því (Guðný Björk Eydal, 2009; Guðný Björk Eydal og Lena 

Hrönn Marteinsdóttir, 2011; Stefán Ólafsson, 1999). Það virðist einmitt hafa átt sér stað 

hjá Akureyrarbæ en útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar hafa, bara milli áranna 2009 og 2010 

hækkað um tæplega þriðjung, og árið 2010 námu heildarútgjöldin 85.114.143 kr.. 

Styrkþegum fjárhagaðstoðar fjölgaði milli áranna 2007 og 2008 en fækkaði hinsvegar 

lítillega milli 2009-2010. Rúmlega helmingur þeirra sem hefur fengið fjárhagsaðstoð hjá 

Akureyrarbæ hefur fengið slíka aðstoð áður og eru vísbendingar um að fleiri þurfi 

fjárhagsaðstoð um lengri tíma en áður fyrr. Viðmælendur frá Akureyrarbæ telja sig vera 

að sinna fjármálahlið fólks vel en vildi geta sinnt börnum og foreldrum betur, það sé 

hinsvegar erfitt að gera vegna niðurskurðar og álags. Langtímaatvinnulausir foreldrar hafa 

ekki sömu reynslu af því og segja Akureyrarbæ ekki sinna þörf þeirra fyrir fjárhagsaðstoð, 

þar sem skilyrðin séu alltof ströng.  

Fulltrúar Akureyrarbæjar og ríkisins sem tóku þátt í þessari rannsókn finna fyrir 

auknu álagi bæði í fjárhagsaðstoð, barnavernd og ásókn í stoðþjónustu skóla sem rímar 

við tölulegar upplýsingar sem fyrir liggja (Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar, 2009, 2010, 

2011). Hinsvegar er samkvæmt viðmælendum Akureyrarbæjar og ríkisins  erið á sama 

tíma að kljást við niðurskurð og aukið álag sem felst einmitt í doða og sinnuleysi fólks sem 

þarf á aðstoð að halda, auk þess sem merkjanleg er bylgja þreytu og spennu í skólakerfinu 

frá hausti 2011. Mögulega er um að ræða álag á starfsfólk vegna niðurskurðar eða spennu 

á heimilunum og fjárhagsvanda. Þetta er sérstakt áhyggjuefni því reynsla Finna af 

afleiðingum efnahagsþrenginganna þar á tíunda áratug síðustu aldar leiddi í ljós aukna 

tíðni þunglyndis og kvíða hjá foreldrum og neikvæð áhrif á barnauppeldi (Leinonen o.fl., 

2002).  

Opinber umræða um velferðarkerfið hefur snúist um kostnað og þau málefni sem 

lúta að fjölskyldunni eru nánast eingöngu í brennidepli við afgreiðslu fjárlaga (Bragi 
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Guðbrandsson, 1994b). Í reynd er engin fjölskyldustefna til þó fjölskyldunni sé hampað á 

hátíðarstundum (Bragi Guðbrandsson, 1994a; Jón Björnsson, 1994b; Sigrún Júlíusdóttir, 

2001). Stefnuyfirlýsing núverandi ríkisstjórnar er þó afdráttarlaus með hag barna og 

fjölskyldna og þeirra sem lakast standa:  

Mikilvægasta verkefni velferðarþjónustunnar og leiðarljós við forgangsröðun í núverandi 

aðstæðum er að vernda hag og stöðu barna og fjölskyldna þeirra, sem og þeirra sem lakast 

standa í samfélaginu  

(Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

Mögulega líður opinber þjónusta við fjölskyldur fyrir stefnuleysi þar sem fjölskyldan 

er afgangsstærð í stjórnmálaumræðu og ákvarðanatöku. Þannig er tilheigingin sú að 

fjölskyldan sé rótgróið aukaatriði hjá stjórnvöldum og almenningi og til að breyta því þarf 

miklu meira til en falleg orð í stefnuskrá (Jón Björnsson, 1994b). Þegar um er að ræða 

áhættuþætti sem auka líkurnar á heilsuleysi er mikilvægt að Íslendingar falli ekki í sömu 

gryfju og Finnar sem gengu of langt í niðurskurði í félags- og heilbrigðisþjónustu á 

krepputímunum 1991-1995. (Engilbert Sigurðsson, 2009). Það er ekki ástæða til að ætla 

að það sé vilji opinberra aðila á hverjum tíma að standa ekki við skuldbindingar sínar í 

þágu velferðar. Hinsvegar vanti oft uppá framkvæmdina (Aðalheiður Ámundadóttir og 

Rachel Lorna Johnstone, 2010) og í þessarri rannsókn eru ákveðnar vísbendingar um 

vaxandi vinnuálag sem reynt er að mæta þrátt fyrir niðurskurð. Fulltrúar Akureyrarbæjar 

og ríkisins í þessari rannnsókn finna fyrir þrengingum og álagi fjölskyldna með ýmsum 

hætti; úr skólakerfinu, félagsþjónustunni og heilbrigðiskerfinu. Það vekur upp spurningar 

um hve lengi þessir aðilar geta nærst á vilja til að sinna verkefnum sínum, þegar getan 

minnkar með niðurskurði og álagi.  

5.4 Notagildi rannsóknarinnar 

 

Rannsókn þessi er úttekt á áhrifum langtímaatvinnuleysis á líf fjölskyldna á Akureyri, og 

sem slík getur hún mögulega nýst þeim stoðkerfum og hjálparaðilum sem að málefnum 

hennar koma.  

 Starfsendurhæfing er að skjóta rótum á Akureyri og í nýlegri rannsókn komu fram 

marktæk jákvæð áhrif starfendurhæfingar á heilsu og líðan. Auk þess kom fram auking í 

virkni og námi, sjálfstraust jókst og það dró úr félagslegri einangrun. Lífshamingja jókst og 



 

78 

 

samskipti við fjölskyldu bötnuðu (Halldór S. Guðmundsson o.fl., 2011). Í rannsókninni kom 

fram mikilvægi starfsendurhæfingar á svæðinu og ánægja með þá þjónustu sem þar er að 

fá. Í ljós hefur komið að þeir sem eru í starfsendurhæfingu búa við svipaða stöðu og 

langtímaatvinnuleitendur (Atli Hafþórsson o.fl., 2011). Meðal helstu einkenna sem þessir 

einstaklingar upplifðu í upphafi starfsendurhæfingar voru skortur á sjálfstrausti, 

margvíslegar áhyggjur og samskiptavandi sem kom fram í félagslegri einangrun. Auk þess 

komu fram félagslegir erfiðleikar í upprunafjölskyldu (Halldór S. Guðmundsson o.fl., 

2011). Það er því vert að velta þeim möguleika upp að starfsendurhæfing verði nýtt í enn 

ríkari mæli fyrir langtímaatvinnulausa foreldra og styrkja þar með þennan hóp í 

foreldrahlutverki sínu.  

Til þess gætu nálganir fjölskyldumeðferðar, sem taka mið af styrkleikum og 

áhrifamætti fjölskyldunnar með velferð hennar í fyrirrúmi, verið mjög gagnlegar (Nichols, 

2009). Bæði frásagnarnálgun sem býr til brú milli fortíðar og möguleikanna á breyttri 

framtíðarsýn (White, 2004; White og Epston, 1990) og lausnarmiðuð nálgun sem leggur 

upp með jákvæða nálgun á jafnræðisgrunni sem byggð er upp af virðingu og von (DeJong 

og Berg, 2008; Shazer o.fl., 2007). Í þessari rannsókn kom fram ákveðið vonleysi og 

fjárhagsáhyggjur hjá foreldrahópnum. Samhliða staðfestir hún neikvæð áhrif 

langtímaatvinnuleysis á fjölskyldur auk þess sem skýrt kom fram að foreldrahópurinn 

finnur fyrir neikvæðu viðhorfi frá samfélaginu og kerfinu.  

Það er óljóst hvenær áhrif kreppunnar hjaðna það mikið að atvinnuástandið geti 

talist eðlilegt aftur. Foreldrahópurinn í rannsókninni taldi börnin sín verða fyrir 

neikvæðum áhrifum atvinnuleysis líkt og þau sjálf. Börn eru mannauður framtíðarinnar og 

samkvæmt lögum ber að vernda hagsmuni þeirra, þroska og vöxt. Hin miklu mótunaráhrif 

sem verða í bernsku eru vel þekkt og ljóst að þrengingar og kreppuástand á þessu 

æviskeiði geta haft djúpstæð og langvarandi áhrif á einstaklinginn. Vert er að rannsaka 

sérstaklega upplifun og líðan barna langtímaatvinnulausra foreldra. Það gæti gefið 

mikilvægar vísbendingar um stöðu hóps sem ekki hefur verið gefinn mikill gaumur hingað 

til. Auk þess gæti það gefið mikilvægar upplýsingar um langtímaáhrif efnahagsþrenginga á 

komandi kynslóðir.  

Í kjölfar efnahagshrunsins hefur orðið vart við aukna ásókn í fjölskylduráðgjöf á 

heilsugæslunni og í sálfræðiþjónustu skóla, svo það er umhugsunarvert hvort bitur reynsla 



 

79 

 

Finna í kjölfar kreppunnar þar, verði til þess að aðgengi að að sálfræðiþjónustu og 

þjónustu fjölskylduráðgjafa á Akureyri verði aukin (Haukur Sigurðsson, e.d.). 

5.5 Samantekt 

 

Langtímatvinnulausir foreldrar á Akureyri búa við svipaða líðan og búast má við í 

tilviljunarbundu úrtaki, en upplifa engu að síður fjárhags- og framtíðaráhyggjur, skort á 

tilgangi og skipulagi og þeir finna fyrir félagslegri einangrun. Fulltrúar sveitarfélagsins og 

ríkisins á svæðinu kannast ekki við að til sé nein kortlagning á stöðu atvinnulausra foreldra 

og ekki hefur verið gripið til neinna beinna aðgerða í kjölfar efnahagshrunsins fyrir 

langtímaatvinnualausa foreldra, og vita því í raun ekki hver staða hópsins er Aðilar 

Akureyrarbæjar og ríkisins telja hefð fyrir samvinnu kerfanna og stuttar boðleiðir vera 

styrkleika þjónustunnar sem í boði er.  

Það eru vísbendingar um farið sé að bera á álagi og spennu á heimilum á svæðinu 

sem kemur fram í meiri ásókn eftir aðstoð t.d. fjárhagsaðstoð og sérfræðiþjónustu skóla, 

fjölskylduráðgjöf og auknu álagi í barnaverndarstarfi.  

Veikleikar rannsóknarinnar felast helst í nálægð rannsakanda við úrtakið í 

rýnihópnum, en bæði voru sumir þátttakendur í foreldrahópnum einnig ráðþegar eða 

skjólstæðingar í störfum rannskanda hjá Vinnumálstofnun auk þess sem aðrir 

þátttakendur í hinum tveimur rýnihópnum voru í flestum tilfellum nánir samskipta- og 

samstarfsaðilar á starfsvettvangi rannsakanda. Það er ekki hægt að útiloka að áhrif og fyrri 

kynni rannsakanda í starfi hafi eitthvað að segja varðandi frásagnir og flæði í viðtölunum. 

Auk þess voru rýnihópaviðtölin hálfstöðluð þ.a.e.s. í upphafi fengu allir þátttakendur 

sömu kynninguna sem byggði á niðurstöðum megindlega hluta rannsóknarinnar, en síðan 

var um að ræða opið flæði og umræður, auk þess sem rannsakandi elti svör og upplifun 

þátttakenda. Þá voru þátttakendur viðtalanna í meirihluta konur, sem þó var tilviljun 

varðandi fulltrúa frá Akureyrarbæ og ríkið varðaði. En af þeim mættu þó helmingur 

boðaðra aðila í fyrsta hópnum, og þrír af sjö aðilum sem voru boðin þátttaka úr þriðja 

geiranum.  

Erfiðleikar voru við að fá foreldrana til þátttöku, af þeim 19 sem voru í úrtakinu sáu 

sér aðeins fjórir fært að mæta. Sjö neituðu þátttöku annaðhvort með því að tilkynna það 
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sérstaklega eða eftir að haft var samband við þá. Þrír voru komnir í vinnu og aðrir þrír í 

úrræðum á vegum Vinnumálastofnunar og gátu ekki mætt vegna þess og tveir voru veikir. 

Úrtak rannsóknarinnar er fámennt og ekki til þess fallið að draga almennar ályktanir 

heldur gefa niðurstöðurnar ákveðnar vísbendingar um stöðuna.  

Styrkleikar rannsóknarinnar felast í blandaðri rannsóknaraðferð þar sem 

viðfangefnið er nálgast með bæði megindlegri mælingu og dýpkað með eigindlegum 

viðtölum. Þannig voru gögnin greind hvort í sínu lagi og svo sett saman. Hér er því um að 

ræða nálgun sem byggir á samþættingu og sannreynslu viðmælenda í rýnihópunum.  

Þessi rannsókn er einungis ein varða á veginum og gefur tilefni til frekari andvara 

varðandi flókið samfélagslegt viðfangefni, áhrif langtímaatvinnuleysis á fjölskyldulíf. Eins 

og bent var á af viðmælanda er kortlagning á stöðunni mikilvæg og nauðsynlegt. 

Íslendingar lifa á margan hátt á sögulegum tímum, afleiðingar kreppu og versnandi 

efnahagslegrar stöðu margra heimila er glíma samfélagsins í heild. Mikilvægur og í raun 

nauðsynlegur þáttur samhliða því er að rannsaka áhrifin til að læra af þeim og girða fyrir 

skaðlega áhrif í framtíðinni. 

Vinnumálastofnun gegnir með greiðslu atvinnuleysistrygginga og þjónustu við 

atvinnuleitendur mikilvægu hlutverki í velferðarkerfinu. Það er því nauðsynlegt fyrir aðila 

á þeim starfsvettvangi að hafa vitneskju og innsýn í margþætt áhrif atvinnuleysis á 

einstaklinga og fjölskyldulíf. Mikilvægt er fyrir þá stofnun að horfa með heildstæðum og 

lausnarmiðuðum hætti á stöðu og bjargráð einstaklingsins, og nýta betur vitneskju sem 

fyrir liggur um mikilvægi fjölskyldunnar.  

Þó úrtak rannsóknarinnar sé fámennt og ekki til þess fallið að draga almennar 

ályktanir er nauðsynlegt, að kanna frekar viðhorf ráðþega til velferðarþjónustu og 

upplifun þeirra sem veita þjónustuna. Í svörum bæði langtímaatvinnulausra foreldar sem 

nota velferðarþjónustuna og þeirra sem veita hana, fulltrúum Akureyrarbæjar og ríkisins í 

þessari rannsókn má finna vísbendingar um að hin þverfaglega heildarsýn sem 

velferðarkerfið vill viðhafa skilar sér ekki sem skyldi til notendanna, m.a. vegna þeirra 

takmarkana sem kerfinu eru settar á niðurskurðartímum og þess álags sem starfsfólkið 

upplifir. Í ljósi þessa er vert að staldra við og velta fyrir sér hvort mögulega væri gæfuspor 

að færa þjónustuna nær kjarnainntaki og uppruna félagsráðgjafarinnar þar sem 

einstaklingum er mætt þar sem hann er staddur og fagaðilinn nálgaðist mál hans 
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heildstætt með honum og valdeflandi. Starfsnálgun fjölskyldumeðferðar er einn angi 

félagsráðgjafarinnar og nátengd henni. Fjölskyldumeðferð gefur tengslum og áhrifamætti 

fjölskyldunnar aukinn gaum. Leiða má líkum að því að starfsnálgun af þessu tagi, sem 

bæði krefst tíma og fagvitundar, sé víkjandi í því streituríka starfsumhverfi niðurskurðar 

sem ríkt hefur innan velferðarkerfisins að undanförnu. 

 Ljóst er að álag og langvarandi streita í starfi hefur margþætt áhrif á hæfni fagaðila 

til að sinna starfi sínu sem best. Brýnt er því að huga vel að þeim mannauði og 

fagþekkingu sem starfsfólk kerfanna hefur að geyma. Þar leynist mögulega vannýtt 

auðlind sem vegna álags og niðurskurðar er ekki fullnýtt.  

 Innan grunnþjónustunnar skapast mikilvæg tengsl og nálægð við fjölskyldurnar í 

landinu og þann vettvang mætti og ætti að nýta enn betur til að hlúa að og styðja bæði 

við foreldra sem ráða af einhverjum sökum illa við hlutverk sitt og þeim börnum sem 

standa höllum fæti. 
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Fylgiskjal 1 ASR mælitæki ASEBA 
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf 1 — aðilar Akureyarbæjar og ríkisins  

                                                 Akureyri 23. september 2011 

Kæri viðtakandi 

Efni => falast er eftir þátttöku í rýnihópaviðtali 

Bréf þetta er sent til þeirra þjónustuaðila á Akureyri sem koma mögulega að málefnum 

langtímaatvinnulausra foreldra með barn/börn yngri en 18 ára á framfæri. Bréfið er sent í 

tilefni rannsóknar undirritaðrar, Sigríðar Ástu Hauksdóttur meistaranema við HÍ.  

Meistararannsóknin heitir: „Áhrif langtímaatvinnuleysis á fjölskyldur í kjölfar 

efnahagshrunsins“. Rannsóknin er unnin er undir leiðsögn Halldórs Sigurðar 

Guðmundssonar lektors við félagsráðgjafadeild HÍ.  

Rannsóknin hefur fengið leyfi Persónuverndar, dags.10. ágúst 2011. 

Bréf þetta er sent forsvarsmönnum þessara stofnana og falast eftir þátttöku fulltrúa 
þeirra. Um er að ræða fjölskyldudeild, skóladeild, heilsugæslu auk geðdeildar FSA, 
Starfsendurhæfingu Norðurlands og Vinnumálastofnunar á Akureyri.  

Með þessu bréfi er því falast eftir þátttöku í rýnihópaviðtali sem er hópfundur með 

aðilum/fulltrúum þessara þjónustustofnana. Rýnihópaviðtalið verður haldið á hlutlausum 

stað utan Vinnumálastofnunar og stjórnandi viðtalsins verður Halldór Sigurður 

Guðmundsson leiðbeinandi Sigríðar. Sigríður verður viðstödd og upptaka af viðtalinu 

hljóðrituð. Gert er ráð fyrir að rýnihópaviðtalið taki eina klukkustund. Úrvinnsla og gögn 

rannsóknarinnar verða í höndum Sigríðar og eftir úrvinnslu rannsóknarinnar verður 

hljóðupptökunni eytt.  

Áður en rýnihópaviðtalið hefst verður fulltrúa stofnunar/þátttakendum boðið að skrifa 

undir upplýst samþykki auk þess sem Sigríður og Halldór leiðbeinandi hennar skrifa undir 

trúnaðaryfirlýsingu3. Rödd þinnar stofnunnar er mikilvægt innlegg vegna áhrifa 

langtímatvinnuleysis.  

Innan 10 daga frá dagsetningu þessa bréfs mun undirrituð hafa samband við þig og falast 

eftir þátttöku. Kjósir þú ekki að taka þátt eða vilt fá frekari upplýsingar má snúa sér til 

beint til sigridur.hauksdottir@vmst.is eða 460-5100.  

Með þökk og kveðju 

                                                                            Sigríður Ásta Hauksdóttir 
                                                                 

 

 

 

3
 Afrit fær þátttakandi og Sigríður Ásta Hauksdóttir 

mailto:sigridur.hauksdottir@vmst.is
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Fylgiskjal 3 Kynningarbréf 2 — þriðji geirinn 

                                     Akureyri 23. september 2011 

Kæri viðtakandi 

Efni => falast er eftir þátttöku í rýnihópaviðtali  

Bréf þetta er sent til þeirra aðila í „þriðja geiranum“ á Akureyri sem koma mögulega að 

málefnum langtímatvinnulausa foreldra með barn/börn yngri en 18 ára á framfæri. Bréfið 

er sent í tilefni rannsóknar undirritaðrar, Sigríðar Ástu Hauksdóttur meistaranema við HÍ. 

Meistararannsóknin heitir: „Áhrif langtímaatvinnuleysis á fjölskyldur í kjölfar 

efnahagshrunsins“. Rannsóknin er unnin er undir leiðsögn Halldórs Sigurðar 

Guðmundssonar lektors við félagsráðgjafadeild HÍ.  

Rannsóknin hefur fengið leyfi Persónuverndar, dags.10. ágúst 2011 

Bréf þetta er sent forsvarsmönnum þessara stofnana/samtaka og falast eftir þátttöku 
fulltrúa þeirra. Um er að ræða Akureyrarkirkju, Glerárkirkju, Rauða krossinn, 
Mæðrastyrksnefnd, auk Fjölskylduhjálpar Íslands og stéttarfélagsins Einingar-Iðju, Félags 
verslunar- og skrifstofufólks og Kjalar stéttarfélags á Akureyri.  

Með þessu bréfi er því falast eftir þátttöku í rýnihópaviðtali sem er hópfundur með 

aðilum/fulltrúum þessara stofnana/samtaka. Rýnihópaviðtalið verður haldið á hlutlausum 

stað utan Vinnumálastofnunar og stjórnandi viðtalsins verður Halldór Sigurður 

Guðmundsson leiðbeinandi Sigríðar. Sigríður verður viðstödd og upptaka af viðtalinu 

hljóðrituð. Gert er ráð fyrir að rýnihópaviðtalið taki eina klukkustund. Úrvinnsla og gögn 

rannsóknarinnar verða í höndum Sigríðar og eftir úrvinnslu rannsóknarinnar verður 

hljóðupptökunni eytt.  

Áður en viðtalið hefst verður fulltrúa stofnunar/þátttakanda boðið að skrifa undir upplýst 

samþykki auk þess sem Sigríður og Halldór leiðbeinandi hennar skrifa undir 

trúnaðaryfirlýsingu4. Rödd þinnar stofnunar/samtaka er mikilvægt innlegg vegna áhrifa 

langtímatvinnuleysis.  

Innan 10 daga frá dagsetningu þessa bréfs mun undirrituð hafa samband við þig og falast 

eftir þátttöku. Kjósir þú ekki að taka þátt eða vilt fá frekari upplýsingar má snúa sér til 

beint til sigridur.hauksdottir@vmst.is eða 460-5100. 

Með þökk og kveðju         Sigríður Ásta Hauksdóttir 

                                                                 

 

 

 

4
 Afrit fær þátttakandi og Sigríður Ásta Hauksdóttir 

mailto:sigridur.hauksdottir@vmst.is
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Fylgiskjal 4 Kynningarbréf 3 — foreldrahópurinn 

Akureyri 23. september 2011 

 

Kæri viðtakandi 

Efni=> falast er eftir þátttöku í rýnihópaviðtali 

Bréf þetta er sent að beiðni Sigríðar Ástu Hauksdóttur meistaranema við HÍ og náms- og 

starfsráðgjafa hjá Vinnumálastofnun á Akureyri. Meistararannsókn hennar heitir: „Áhrif 

langtímaatvinnuleysis á fjölskyldur í kjölfar efnahagshrunsins“. Rannsóknin er unnin er 

undir leiðsögn Halldórs Sigurðar Guðmundssonar lektors við félagsráðgjafadeild HÍ.  

Rannsókn hennar hefur fengið leyfi Persónuverndar, dags. 10.ágúst 2011.  

Bréfið fá einungis foreldrar barns/barna yngri en 18 ára sem falla undir neðangreind 

skilyrði:  

 Eru/voru atvinnulausir og höfðu verðið skráðir lengur en 12 mánuði samfellt án 
atvinnu á skrá Vinnumálastofnun á Akureyri á tímabilinu febrúar til júní á þessu 
ári. 

 Höfðu útfyllt ASEBA lista á sama tíma hjá Vinnumálastofnun á Akureyri 
 Voru skráðir að fullu atvinnulausir 1. febrúar 2011 

 

Með þessu bréfi er því falast eftir þátttöku í rýnihópaviðtali sem er hópfundur með að 

hámarki 10 öðrum einstaklingum í sömu stöðu. Rýnihópaviðtalið verður haldið á 

hlutlausum stað utan Vinnumálastofnunar og stjórnandi viðtalsins verður Halldór Sigurður 

Guðmundsson leiðbeinandi Sigríðar. Sigríður verður viðstödd og upptaka af viðtalinu 

hljóðrituð. Gert er ráð fyrir að rýnihópaviðtalið taki eina klukkustund. Úrvinnsla og gögn 

rannsóknarinnar verða í höndum Sigríðar og eftir úrvinnslu rannsóknarinnar verður 

hljóðupptökunni eytt. Upplýsingar sem fram kunna að koma úr rýnihópaviðtölunum 

verður ekki hægt að rekja til þín.  

 

Áður en viðtalið hefst verður þér boðið að skrifa undir upplýst samþykki auk þess sem 

Sigríður og Halldór leiðbeinandi hennar skrifa undir trúnaðaryfirlýsingu5. Þátttaka í 

rýnihópaviðtali er ekki hluti af starfi Vinnumálastofnunar á Akureyri og eru upplýsingar 

sem þar koma fram einungis nýttar í rannsóknina en ekki í samskiptum 

Vinnumálastofnunar og þín. Rödd þín vegna áhrifa atvinnuleysis er mikilvæg en þér er í 

                                                                 

 

 

 

5
 Afrit fær þátttakandi og Sigríður Ásta Hauksdóttir 



 

98 

 

sjálfsvald sett, hvort þú neitar þátttöku eða ekki. Það hefur engin áhrif á umfjöllun þinna 

mála hjá Vinnumálastofnun né bótagreiðslur.  

Biðjist þú undan þátttöku eða vilt frekari upplýsingar ertu beðinn að hafa samband við 

undirritaða Soffíu Gísladóttur, forstöðumann Vinnumálastofnunar á Akureyri innan 10 

daga frá dagsetningu þessa bréfs annaðhvort í tölvupósti soffia.gisladottir@vmst.is eða í 

síma 460-5100.  

 

Neitir þú þig ekki frá þátttöku fyrir 3. október nk. verður litið svo á að þú hafir gefið 

samþykki fyrir því að Sigríður Ásta Hauksdóttur sé heimilt að hafa samband við þig og 

falast eftir þátttöku.  

 

Með þökk og kveðju 

__________________________ 

Soffía Gísladóttir 

Forstöðumaður Vinnumálastofnunar á Norðurlandi eystra, Akureyri 

soffia.gisladottir@vmst.is/ 460-5100 
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Fylgiskjal 5 Upplýst samþykki/trúnaðaryfirlýsing 

 

Upplýst samþykki 

 

 

Með undritun minni ____________________________ kt. __________________ heimila ég að 

hljóðritun rýnihópaviðtals sé nýtt í þágu meistaraverkefnisins: 

 „Áhrif langtímaatvinnuleysis í fjölskyldum á Akureyri í kjölfar efnahagshrunsins“ sem Sigríður Ásta 

Hauksdóttir meistaranemi í fjölskyldumeðferð við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands vinnur að.  

Ég hef áður lesið og kynnt mér útsent kynningarbréf til mín og gef með undirritun minni samþykki 

mitt af fúsum og frjálsum vilja og hef meðtekið upplýsingar um úrvinnslu og tilgang 

rannsóknarinnar, hvernig rannsóknin fer fram, hvernig persónuvernd mín er tryggð með afmáun 

rekjanlegra persónupplýsinga. Auk þess veit ég að ég get afturkallað samþykki mitt hvenær sem er. 

_______________________ 

Þátttakandi.  

Trúnaðaryfirlýsing 

 

Ég undirrituð Sigríður Ásta Hauksdóttir meistaranemi við Háskóla Íslands heiti því hér með að 

virða þagnarskyldu og trúnað um allar viðkvæmar persónuupplýsingar skv. lögum nr. 77/2000 um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga sem ég kann að fá vitneskju um við störf mín að 

vísindarannsókninni „Áhrif langtímaatvinnuleysis í fjölskyldum á Akureyri í kjölfar 

efnahagshrunsins“ sem styðst við leyfi Persónuverndar, dags. 10. ágúst 2011 

                 Akureyri 5. október 2011 

__________________________ 

Sigríður Ásta Hauksdóttir 120678-4189 

Ég undirritaður Halldór Sig. Guðmundsson lektor við félagsráðgjafaskor  Háskóla Íslands heiti 

því hér með að virða þagnarskyldu og trúnað um allar viðkvæmar persónuupplýsingar skv. lögum 

nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga sem ég kann að fá vitneskju um við 

störf mín að vísindarannsókninni „Áhrif langtímaatvinnuleysis í fjölskyldum á Akureyri í kjölfar 

efnahagshrunsins“ sem styðst við leyfi Persónuverndar, 10. ágúst 2011. 

                    Akureyri 5. október 2011 

__________________________ 

Halldór Sig. Guðmundsson kt.  
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Fylgiskjal 6 Glærur vegna rýnihópa 

 

 


