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Útdráttur 

Markmið þessarar heimildarritgerðar er að skoða mikilvægi atvinnuþátttöku. Fjallað verður 
um efnið frá félagsfræðilegum sjónarhornum líkt og virkni á vinnumarkaði, mikilvægi 
snemmtækra inngripa og annarrar starfsendurhæfingu. Helstu niðurstöður ritgerðarinnar sýna 
að kostnaður atvinnulífs og samfélags vegna veikinda og örorku fólks nemur tugum milljarða 
króna á ári. Ásamt verri lífsgæðum fyrir viðkomandi einstaklinga og fjölskyldum þeirra. 
Kostnaður vinnumarkaðar vegna veikinda og slysa starfsmanna er einnig gríðarlegur. Auk 
þess eru greiðslur Tryggingastofnunar vegna örorkulífeyris verulegar. Mikilvægt er að snúa 
þessari þróun við, reynslan af starfi Virk- starfsendurhæfingasjóði sýnir að öflug 
starfsendurhæfing skilar verulegum árangri bæði fjárhagslegum og í bættum lífsgæðum 
þátttakenda. Með góðu samstarfi við atvinnurekendur og sjúkrasjóði stéttarfélaga er mögulegt 
að hvetja einstaklinga til að nýta sér þá þjónustu sem er í boði og er ætlað að auka virkni og 
þátttöku á vinnumarkaði. Ávinningur og árangur af markvissri endurhæfingu til eflingar 
starfshæfni fólks á vinnumarkaði er mikil fyrir einstaklinga, atvinnurekendur og samfélagið í 
heild sinni. 

 

Abstract 

The goal of this thesis is to explore the importance of employment. The subject will be looked 
at from a sociological perspective regarding the activity in the labor market, the importance of 
early intervention and occupational rehabilitation. The cost of the labor market for society 
amounts to tens of billions Isk. per year, as well as in worsen quality of life for the people and 
their families is bad. The cost of labor due to illness or injury of employees is also enormous. 
In addition, payments for Social Security disability benefits are substantial. This is an 
important issue that has to be reversed.  It has been shown that rehabilitation delivers a 
substantial amount of economic success and improved quality of life. Early intervention is 
one of the prerequisites for the success achieved in regards for rehabilitation. With good 
cooperation with employers, and their union, it is possible to encourage individuals to take 
advantage of the services that are available, and which are designed to increase activity and 
participation in the labor market. The benefits and effectiveness of targeted rehabilitation to 
strengthen the employability of the workforce is great for individuals, employers and society 
as a whole. 



iii	  
	  

	  

Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA- prófs í félagsvísindum við Háskólann á 

Akureyri. Leiðbeinandi er Andrea Sigrún Hjálmsdóttir lektor við Háskólann á Akureyri og 

vill ég færa henni mínar bestu þakkir fyrir góða og hvetjandi leiðsögn, ánægulegt samstarf og 

það traust sem hún hefur sýnt mér við þessa vinnu. Öðrum kennurum mínum og 

samnemendum þakka ég fræðandi og skemmtilega samveru síðustu þrjú árin. Þá vil þakka 

eiginmanni mínum, einkasyni og dætrunum tveimur fyrir áhugasemi, stuðning og óbilandi 

hvatningu í mínu námi. 
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Inngangur 

Að vilja er vissasta leiðin  

Að vona er starfsorkan sjálf 

Að efast er hörmungaheiðin  

Að hopa er glötunin sjálf  

(Aðalbjörn Pétursson).  

 

Vinnumarkaðurinn er sá staður sem flestir vilja vera á, vinnan veitir ekki eingöngu 

lífsbjörg heldur hefur vinnan mikil áhrif á félagslega stöðu einstaklinga og sjálfsvirðingu 

þeirra ásamt því að vera mótandi fyrir umhverfi einstaklinga hvar sem þeir eru staddir í 

samfélaginu. Það sést best á því þegar einstaklingur fellur af vinnumarkaði til lengri eða 

skemmri tíma að því fylgir oft félagsleg einangrun sem og neikvæður stimpill samfélagsins. 

Markmið þessarar  ritgerðar er að skoða mikilvægi atvinnuþátttöku. Fjallað verður um 

efnið frá félagsfræðilegum sjónarhornum líkt og virkni á vinnumarkaði, mikilvægi 

snemmtækra inngripa og öflugri starfsendurhæfingu. Ritgerðin skiptist í sjö yfirkafla og 

nokkra undirkafla. Fyrsti kaflinn fjallar um vinnumarkaðinn, mikilvægi atvinnuþátttöku, 

viðhorf til vinnu ásamt hugmyndum Karls Marx og Max Weber hvað vinnu og 

verðmætasköpun varðar. Annar kafli kemur inná hlutverk og vernd stéttarfélaga ásamt 

tilgangi sjúkrasjóða þeirra. Farið verður yfir mikilvægi félagslegs auðs, stuðning og hættuna á 

félagslegri einangrun í kafla fjögur. Fjallað er um hvatningarkenningar Maslow, Alderfer og 

McCallander í kafla fimm. Sveigjanlegt starfsfyrirkomulag er umfjöllunarefni sjötta kafla. 

Fjallað er um fjölgun öryrkja mikilvægi atvinnuþátttöku, snemmtæk inngrip og öflugt starf 

Virk- starfsendurhæfinga sjóða í kafla sjö. Að síðustu er ritgerðin dregin saman í lokaorðum 

þar sem farið er yfir niðurstöður og varpað fram nokkrum hugmyndum sem miða að því að 

efla atvinnuþátttöku fólks og sporna við fjölgun þeirra sem glíma við skerta starfshæfni. 
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Almennt um Vinnumarkaðinn 

Vinnumarkaður er skilgreindur sem vettvangur atvinnurekenda og launafólks þar sem 

ákveðnar leikreglur ríkja, samkvæmt lögum og ríkjandi kjarasamningum er skýrt kveðið á um 

réttindi og gagnkvæmar skyldur launþega og laungreiðenda (Forsætisráðuneytið, e.d).  

Hugtakið vinnumarkaður er margþætt, það vísar til markaðar þar sem atvinnurekendur 

leita eftir vinnuafli til starfa. Einstaklingar sem starfa hjá atvinnurekendum og fá greidd laun 

fyrir starfskrafta sína eru taldir vera vinnuafl markaðarins. Sömu lögmál ríkja innan 

vinnumarkaðarins og á öðrum mörkuðum þar sem framboð og eftirspurn eru ríkjandi afl og 

mótast það meðal annars af efnahagsástandi hverrar þjóðar (Stefán Ólafsson, 1996; 

Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Einnig stjórnast vinnumarkaðurinn af hefðum sem hafa skapast í mennningu þjóða ásamt 

vinnulöggjöf ríkisvaldsins sem kveða á um vinnutíma, orlof og veikindarétt starfsmanna 

ásamt öðrum félagslegum og starfstengdum réttindum. Aðilar vinnumarkaðarins starfa 

samkvæmt almennri vinnulöggjöf sem Velferðarráðuneytið hefur yfirumsjón með (Stefán 

Ólafsson, 1996; Velferðarráðuneytið, e.d.).  

Vinnumarkaðurinn skiptist annars vegar í almennan vinnumarkað, þar starfa fyrirtæki 

sem eru í eigu einkaaðila og hlutafélaga og hins vegar opinberan vinnumarkað, þar starfa,  

fyrirtæki og stofnanir í eigu ríkis og sveitarfélaga ásamt þeim stofnunum sem veita opinbera 

þjónustu (Forsætisráðuneytið, e.d.). 

Vinna  

Skilgreining á því hvað er vinna getur verið misjöfn eftir menningu þjóða. Á Íslandi er hefð 

fyrir því að einstaklingur vinni mikið og leggi sig fram í starfi sínu. Vinna veitir lífsbjörg og 

er félagsleg athöfn sem mótar umhverfi einstaklingsins. Vinna vísar til stöðu og starfs 

einstaklings, laun eru greidd vegna verðmætasköpunar sem myndast með vinnuframlagi 
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starfsmanna. Talið er að vinna sé lærð hegðun sem krefst umtalsverðrar hæfni til dæmis í 

meðferð á tækjum og tólum sem notuð eru við framkvæmd starfa. Einnig hefur 

einstaklingurinn ákveðnum skyldum að gegna og ber ábyrgð á þeim verkefnum sem honum er 

falið að sinna (Edgell, 2006; bls. 1-27). Hagstofan skilgreinir vinnu sem athöfn sem felur í sér 

framleiðslu fyrir markað og eigin neyslu. Vinna sem unnin er gegn endurgjaldi í formi 

peninga eða annarra fríðinda ( Hagstofa Íslands, e.d.). 

Flestir einstaklingar verja stórum hluta ævinnar við vinnu og má segja að í hinum 

vestræna heimi megi líta á vinnu sem tákn um persónulegt virði einstaklinga. Vinnan veitir 

einstaklingi tiltekna stöðu, fjárhagslega umbun og oftar en ekki hjálpar hún honum að gera sér 

grein fyrir hæfileikum sínum. Hvernig vinna er metin og hvað telst vera vinna er háð 

sértækum félagslegum kringumstæðum (Sölvína Káradóttir, 1993; bls. 385-412).  

Staða einstaklingsins er oft skilgreind af vinnu hans það birtist til að mynda í því að þegar 

fólk hittist í fyrsta sinn að spurt sé um hvar það vinni og hvert starf þeirra sé. Vinnan hefur 

einnig það hlutverk að mynda umgjörð utan um daglegt líf, hvort sem um er að ræða frídaga 

eða vinnudaga ( Stefán Ólafsson, 1996). Þetta sést best þegar einstaklingur fellur af 

vinnumarkaði til lengri eða skemmri tíma, því fylgir oft félagsleg einangrun og neikvæður 

stimpill samfélagsins (Sölvína Káradóttir, 1993; bls. 385-412). 

Menningar- og félagsleg viðhorf til vinnu 

Vinnan hefur alltaf verið einn af burðarásum vestrænnar menningar og mótar vinnuviðhorf 

einstaklingsins og hvernig hann lítur á starf sitt. Sem dæmi má nefna að sumir vinna til þess 

eins að skapa sér og sínum fjárhagslegan ávinning meðan að aðrir sem vinna í þeim tilgangi 

að efla sjálfan sig. Sumir hafa mikla þörf fyrir að vinna og telja vinnuna vera gefandi óháð 

launum. Vinna gerir okkur kleift að læra og þroskast sem einstaklingar (Stefán Ólafsson, 

1996; Sölvína Kárasóttir, 1993; bls. 385-412).  



7	  
	  

	  

Max Weber taldi að það væri hugarfar einstaklinga sem skptir máli varðandi þá merkingu 

sem vinnan hefur, það er hvort vinnan sé unnin vegna auðsöfnunar eða verði markmið í sjálfu 

sér (Stefán Ólafsson, 1996; Sölvína Kárasóttir, 1993; bls. 385-412).  

Til þess að fólki líði vel í vinnu þarf starfið að uppfylla skilyrði eins og að stuðla að 

virkni, þannig að einstaklingar geti verið sem mest skapandi í starfi og árangur af erfiði þeirra 

sjáist. Einnig er mikilvægt að vinnan gefi einstaklingum kost á því að rækta félagsleg 

samskipti við annað fólk og að viðunandi laun fáist. Þar af leiðandi hefur vinnuumhverfi og 

starfsandi mikil áhrif á afköst og vinnugleði starfsfólks (Edgell, 2006; bls. 28-47). 

Almennt ganga kenningar um mikilvægi vinnumenningar út á að vinnusemi sé leið til 

velgengni. Vinna er víða um heim mikils metin, hér á landi sem og annars staðar á 

Vesturlöndum er vinnan talin göfga manninn, móta sjálfsvirðingu og sjálfsmynd hans. Tengsl 

hafa fundist á milli vinnu og sjálfsmyndar í íslenskri menningu (Stefán Ólafsson, 1996).  

Rannsóknir Stefáns Ólafssonar hafa sýnt að velgengni er bundin hugarfari, 

vinnumenningu og vinnuvilja fólks. Eftir því sem vinnuviljinn er meiri og viðhorf til vinnu 

jákvæðari þeim mun meiri er velmegun og afkoma fólks (Stefán Ólafsson, 1996). 

Hugmyndir Marx og Weber  

Karl Marx hélt því fram að vinnan væri ein af mikilvægustu athöfnum mannsins vegna þess 

að hún fullnægði grunnþörfum hans og væri mikilvæg fyrir sjálfsvirðingu manna. Hann taldi 

að tækniframfarir og aukin þéttbýlismyndum yrði til þess að viðhorf til vinnu myndi breytast 

og að með aukinni vélvæðingu myndi handverk mannsins glatast þar sem að vélar kæmu að 

auknum mæli að framleiðslunni. Einstaklingurinn væri þá orðin hluti af tannhjóli vélarinnar 

sem hann hefði enga stjórn á og væri því búinn að missa sjónir af vinnuframlagi sínu (Karl 

Marx, [1847], 2007; bls. 122-130 ) 
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Karl Marx var einn þeirra sem beindi athygli sinni að hinni nýju stétt verkamanna og 

þeim breytingum sem iðnbyltingin olli í samfélaginu. Hann taldi firringu mannsins fólgna í 

líðan einstaklingsins og því að framlag hans skiptir ekki máli. Geti fólk ekki sýnt sitt rétta eðli 

í gegnum vinnu þá getur það orðið til þess að það nái ekki eðlilegum tengslum við sjálft sig 

né aðra. Vegna þeirrar félagslegu þýðingar sem vinnan hafði fyrir fólk gat slíkt leitt til 

firringar (Karl Marx, [1847], 2007; bls. 122-130). Vegna þessarar þróunnar hættir vinnan að 

vera skapandi og gefandi og fer að snúast um nauðsyn þess að afla sér viðurværis. Þetta 

tengist annarri kenningu sem Marx kom með um vitund, það er vitund einstaklinga um þeirra 

eigin líf ((Karl Marx, [1847], 2007; bls. 122-130).  

Marx sagði að það væri bæði til fölsk og sönn vitund. Hann taldi að vinna og framleiðsla 

án firringar væri sönn vitund en ef að einstaklingar yrðu firrtir frá framleiðslu sinni. Vegna 

þess að starfsmaðurinn á ekki afurð sína heldur rennur hún til auðmannsins þá myndi hann 

mynda sér falska vitund. Þeir gætu ekki endurheimt sína sönnu vitund fyrr en þeir myndu taka 

stjórnina á vinnu sinni (Karl Marx, [1847], 2007; bls. 122-130).  

Max Weber taldi að  að einstaklingurinn væri ekki aðeins hvattur áfram af hagnýtum, 

efnahagslegum hugarefnum heldur einnig gildum þeirra og hugmyndum, þar á meðal 

trúarlegum skoðunum. Hann hafnaði því einhver eina hugmyndafræði gæti haft djúpstæð 

áhrif á einstaklinginn. Weber taldi að trúin gæti verið mjög sterk fyrir einstaklinga, 

tilhugsunin um eilífa fordæmingu í næsta lífi eða eftirlífi væri því mun mikilvægari en 

hversdagslegir hlutir á borð við tímabundna erfiðleika eða óþægindi ( Max Weber. [1904-5], 

2007; bls. 228-246).  Að mati Weber er vinnan guði þóknanleg og hefur trúarlega þýðingu 

fyrir fólk, það væri köllun að vinna. Trúin innrætir mönnum vinnusemi og að henni fylgdi 

meiri félagslegur auður og velgengni í samfélaginu. Þar sem að vinnan göfgar manninn ættiu 

þeir að gefa sig alla í vinnuna (Max Weber. [1904-5], 2007; bls. 228-246)  
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 Weber hélt því fram að efnahagsleg viðhorf væru eitt af því sem stuðlaði að auðsöfnun 

og auknu vinnuframlagi. Hann taldi að fyrir fæðingu væru örlög einstaklinga ráðin varðandi 

það hvort þeir fái sáluhjálp eða eru fordæmdir til eilífðar í helvíti. Einstaklingurinn veit ekki 

hvort honum hefur verið bjargað eða hvort að hann sé fordæmdur. Því reynir einstaklingurinn 

að leysa úr þessari óvissu meðal annars með auknum veraldlegum athöfnum, þar sem 

velgengni er merki um það að vera einn af hinum útvöldu (Weber. [1904-5], 2007; bls. 228-

246). 

Weber taldi ástundun veraldlegrar vinnu verður því að lífsmáta þeirra sem mögulega hafa 

verið forútvaldir til eilífs lífs. Maðurinn aflar sér fjár með skipulögðum hætti án nokkurs 

áhuga á að nota það sér og sínum til góðs. Viðhorfið er siðferðislegs eðlis vegna þess að það 

felur í sér ósérhlífna sjálfsafneitun (Max Weber. [1904-5], 2007; bls. 228-246 ).  

Á meðan Marx taldi að tryggja mætti vinnusemi með launum taldi Weber hugarfar skipta 

máli hvað varðaði merkingu vinnunar og markmiða hennar. Taldi Marx menn vera gráðuga að 

eðlisfari sem gat leitt til aukinnar neyslu. Weber taldi að vinnusemi og vinnuviðhorf fólks 

skipti máli þegar kemur að athafnasemi og frumkvæði þar sem hún er forsenda efnahagslegrar 

framþróunar og velmegunar samfélagsins (Stefán Ólafsson, 1996; Sölvína Káradóttir, 1993; 

bls. 385-412 ). 

Weber og Marx voru sammála um að staða og stétt fólks innan samfélaga væru ólík og að 

efnisleg skilyrði hafa mikil áhrif á líðan fólks og það hvernig fólk lifir lífi sínu. Þeir voru 

einnig sammála um að vinnan skapar verðmæti og væri mikilvæg hverjum einstaklingi, 

atvinnurekendum og samfélaginu í heild. Hins vegar voru þeir ósammála hver hvati fólks 

væri til vinnu (Karl Marx, [1847], 2007; bls. 122-130; Max Weber, [1904-5], 2007; bls. 228-

246) 



10	  
	  

	  

Íslenskur vinnumarkaður og atvinnuþátttaka 

Íslenskur vinnumarkaður er á margan hátt sérstakur miðað við önnur lönd. Hér er mikil 

miðstýring þar sem stéttarfélög eru sterk. Vinnumarkaðurinn hér á landi er smár í samanburði 

við önnur lönd (Hagstofan, 2011).  

 Atvinnurekendur og launafólk eru meginstéttir í íslensku atvinnulífi sem hafa myndað 

sín eigin hagsmunasamtök. Eitt helsta hlutverk þeirra er að gæta hagsmuna félagsmanna þegar 

kemur að því að semja um laun, vinnutíma, veikindarétt og vinnufyrirkomulag (Þjóðskrá 

Íslands, e.d.).  

Um vinnumarkaðinn gilda ákveðin lög og reglur sem kveða á um ýmis réttindi og skyldur 

atvinnurekenda og launþega. Má þar nefna lög um greiðslu verkkaups og lög um vinnuvernd. 

Tímamót urðu árið 1938 þegar sett voru lög um stéttarfélög og vinnudeilur sem var upphafið 

að rétti stéttarfélaga á almennum vinnumarkaði til að gera kjarasamning og semja um 

félagsleg réttindi. Einnig önnur mikilvæg mál er varða réttindi og skyldur félagsmanna í 

samskiptum við atvinnurekendur (Lára V. Júlíusdóttir, 2007). 

 Íslenskur vinnumarkaður greinist í almennan vinnumarkað og opinberan eins og annar 

staðar á vesturlöndum (Þjóðskrá Íslands. e,d.). Samkvæmt skilgreiningu 

Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO), þá skiptist atvinnuþátttaka í starfandi og 

atvinnulausa, samanlagður fjöldi þeirra eru þeir sem eru á vinnumarkaði. Starfandi eru þeir 

sem hafa atvinnu sem felst í því að hafa unnið eina klukkustund eða lengur í viðmiðunarviku 

(Hagstofa Íslands, e.d.). 

Tölur frá OECD sýna að atvinnuþátttaka á Íslandi er með því hæsta sem gerist miðað við 

samanburðarlönd. Allt fram að bankahruni var atvinnuþátttaka tæplega 90%. Undanfarin ár 

hefur atvinnuþátttaka minnkað vegna versnandi efnahags landsins og mælist nú 81,5% sem 

sýnir hversu hátt hlutfall vinnubærra manna hafa atvinnu hér á landi (Hagstofa Íslands, e.d.). 
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Tafla 1. Atvinnuþátttaka árið 2011 skipt eftir kyni og menntun. 

       Skipting                          Hlutfall %                  Í fullu starfi     

       Karlar                    84,45        85,9% 

       Konur                           77,6%        62,2%  

      Háskólamenntun         91.1%       80,6% 

      Framhaldsmenntun                82%      77,2% 

     Grunnmenntaðir                74%              65,9% 

           (Hagstofa Íslands, 2012). 

Árið 2011 mældist atvinnuþátttaka, það er hlutfall starfandi og atvinnulausra af 

mannfjölda 16-74 ára, á íslenskum vinnumarkaði 81 5%. Hlutur starfandi var tæplega 75 % af 

mannfjölda og atvinnuleysi sem hlutfall af vinnuafli 7,6 % (Hagstofa Íslands, 2012). 

Atvinnuþátttaka árið 2011 var mest meðal fólks sem hefur lokið háskólamenntun rúmlega 

91% samanborið við tæplega 82% þátttöku hjá fólki með framhaldsmenntun og 74% hjá þeim 

sem höfðu grunnmenntun eða minna (Hagstofa Íslands, 2012).  

Menntun  

Í nútíma atvinnulífi hefur aukin menntun mikil áhrif á atvinnuþátttöku einstaklinga, félagslega 

virkni, og stöðu þeirra á vinnumarkaði. Menntun leggur grunninn að atvinnu einstaklinga og 

undirbýr þá undir þátttöku í atvinnulífinu, einnig er hlutverk menntunar að auðga persónulegt 

líf einstaklinga og gera þá hæfari til athafna í daglegu lífi. Fræðimenn telja að menntun auki 

færni, það hefur í för með sér aukna framleiðni atvinnulífsins og betri afkomu starfsmanna og 

fyrirtækja (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; bls. 97-115).  

Rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (1994) sýnir að starfsnám sem fram fer í 

framhaldsskóla eða háskóla gefur forskot þegar tekið er mið af til dæmis launum og 

virðingarstöðu ásamt ánægju starfsmanna. Einnig kom það fram í rannsókn Gerðar að 
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almennt nám er lítils metið þegar kemur að ráðningu í framleiðslu og þjónustustörf. 

Niðurstöður sýndu að lítil tengsl eru á milli skipuleggjenda skólastarfs og aðila 

vinnumarkaðar. 

Stéttarfélög 

Stéttarfélög eru félagasamtök launafólks í landinu og hafa það meginhlutverk að standa vörð 

um hagsmuni launafólks og félagsmanna sinna, gagnvart atvinnurekendum. Stéttarfélög njóta 

sérstakra verndar í Stjórnarskrá landsins og í lögum hvað varðar alþjóðlega samninga sem 

Ísland er aðili að. Stéttarfélög eiga sjálfstæða aðild að kjarasamningi í samræmi við lög nr 

80/1938 sem fjalla um stéttarfélög og vinnudeilur og lög um kjarasamninga opinbera 

starfsmanna nr.94/1986 (Þjóðskrá Íslands, e.d.). Samtök atvinnulífsins starfa í umboði 

íslenskra atvinnurekenda og koma að gerð kjarasamninga fyrir hönd atvinnurekenda (Samtök 

atvinnulífsins, e.d.).  

Hlutverk og vernd Stéttarfélaga  

Eitt af því sem stéttarfélög hafa samið um og er lögfest í kjarasamningum er veikindaréttur 

félagsmanna sinna. Veikindarétturinn felur það í sér að starfmaðurinn vinnur sér inn ákveðin 

réttindi hvað varðar greiðslu launa þegar veikindi eða slys bera að (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

Fer það eftir starfsaldri starfsmanna hversu langur veikindarétturinn er, þó kveður 

lágmarks veikindaréttur á um tvo daga á launum vegna veikinda fyrir hvern unninn mánuð. 

Eftir því sem launþegi starfar lengur hjá sama atvinnurekanda, aukast réttindin sem 

viðkomandi vinnur sér inn. Veikindarétturinn er einnig tryggður meðan starfsmaður er í orlofi 

(Alþýðusamband Íslands, e.d.).  

Starfsmanni ber að tilkynna veikindi sín til atvinnurekenda og framvísa læknisvottorði 

sem staðfestir veikindi hans (Þjóðskrá Íslands, e.d.). Til að launþegi hafi rétt til launa í 

veikindum þarf að vera til staðar ráðningarsamband á milli atvinnurekenda og launþega. 
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Ráðningasamband er í formi samnings sem gerður er og undirritaður af hlutaðeigendum 

(Alþýðusamband Íslands, e.d.).  

Ráðningarsamningur er almennt einstaklingsbundinn og kveður á um gagnkvæmar 

skyldur launamanns og atvinnurekanda. Skylt er að ráðningarsamningur sé í samræmi við 

gildandi kjarasamninga samkvæmt 1. gr. laga um starfskjör launafólks nr. 55/1980 

(Alþýðusamband Íslands, e.d.). Vari veikindi launamanns lengur en sem nemur veikindarétti 

hans hjá launagreiðenda þá á hann rétt á greiðslum úr sjúkrasjóði viðkomandi stéttarfélags 

(Alþýðusamband Íslands, e.d.). 

Sjúkrasjóður Stéttarfélaga 

Atvinnurekendum er skylt að greiða ákveðna prósentu í félagsgjöld af heildarlaunum 

launþega sinna til stéttarfélags sem viðkomandi starfsmaður er skráður félagsmaður í, 

samkvæmt lögum um rétt verkafólks til uppsagnarfrest frá störfum og til launa vegna 

sjúkdóms- og slysaforfalla nr: 19/1979.  

Rekstur og uppbygging ýmissa sjóða í þágu launþega ásamt annarri starfsemi, stéttarfélög 

eru fjármögnuð með félagsgjöldum. Sjúkrasjóður stéttarfélaga er félagslegur 

samtryggingarsjóður sem hefur það að markmiði að styrkja sjóðsfélaga sína. Hafi launþegi 

fullnýtt veikindarétt sinn hjá launagreiðanda á hann rétt að fá dagpeninga greiðslur úr 

sjúkrasjóði. Upphæð sjúkrabóta ákvarðast út frá þeim  réttindum sem launþegi hefur unnið sér 

inn og er bundin í aðalkjarasamningi viðkomandi stéttarfélags. Greiðslutími sjúkrabóta vegna 

veikinda eða slys getur verið þrír til fjórir mánuðir hjá launþegum á almennum vinnumarkaði 

(Alþýðursamband Íslands, e.d.).  

Veikindaréttur ríkisstarfsmanna er mun lengri en starfsmanna á almennum vinnumarkaði 

og er einnig bundinn í lög nr 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna og í lögum 

nr:70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríksins. Opinber starfsmaður á rétt á 
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veikindalaunum í allt að 12 mánuði hafi hann unnið sér inn slíkan rétt (Fjármálráðuneytið, 

e.d.). 

 Eftir að veikindaréttur er fullnýttur hjá atvinnurekanda þarf launþegi að sækja 

sérstaklega um greiðslur úr sjúkrasjóði. Fer það eftri áunnum bótarétti einstaklingsins hjá 

viðkomandi sjúkrasóði hvort tekjur hans lækka eða haldast óbreyttar. Staða einstaklingsins 

breytist úr því að vera launþegi, í að vera styrkþegi (Alþýðusamband Íslands, e.d.). Það getur 

valdið félagslegri einangrun þar sem einstaklingurinn missir tengsl sín við starfsumhverfi sitt. 

Öll tengsl eru rofin við vinnustað hans bæði hvað varðar virkni og hlutverk, um leið missir 

einstaklingurinn þá tengingu sem vinnan veitir við samfélagið (Edgell, 2006; bls. 102-125).  

Félagslegur auður 

Bourdieu telur að félagslegur auður birtist í sterkri félagslegri stöðu, tengslaneti og trausti sem 

vísar til ákveðinna eiginleika í samfélaginu, félagslegra sambanda, stöðu þeirra og þess trausts 

og viðmiða sem þar ríkja. Bourdieu gerði greinarmun á efnhagslegu, félagslegu og 

menningarlegu auðmagni. Hann taldi að einstaklingurinn öðlaðist menningarlegt auðmagn í 

bakgrunni sínum með félagsmótun innan fjölskyldu, jafningja og skólagöngu (Bourdieu, 

1986).  

Habitus kenning Pierre Bourdieu um félagslegan auð má skilgreina sem; 

hugsanaformgerð af félagslegum uppruna sem hefur áhrif á val, smekk, eða athafnir hvers og 

eins”. Í því samhengi má líta svo á að starfsval einstaklinga ,,sé háð félagslegum uppruna og 

er samofin hans líkamlega og andlega sem liggur til grundvallar mismunandi 

lífsstíl”(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2008; bls. 195-201). 

Auðmagnið er samansafn úrræða og þess valds sem eru í boði fyrir einstaklinga, 

ákveðnar starfsstéttir eða þjóðfélagsstéttir. Þannig er hægt að skilgreina valdastöðu 

einstaklinga út frá auðmagni þeirra. Auðmagnið ræðst einna helst af fjárhagslegum, 



15	  
	  

	  

félagslegum og menningarlegum ítökum. Þar af leiðandi er valdið ráðandi hjá þeim sem hafa 

sterk ítök, ríkt fjárhagslegt og menningarlegt auðmagn, en minnst meðal þeirra sem ráða yfir 

takmörkuðu fjárhagslegu og menningarlegu auðmagni (Portes, 1998; bls. 1–24). 

Hugtakið félagslegur auður kemur upphaflega úr félagsfræði og stjórnmálafræði, og vísar 

í þær bjargir sem eru tiltækar fyrir einstaklinga gegnum samskipti og félagsleg tengsl í 

samfélaginu. Segja má að félagslegur auður sé því í raun andstaða við fjárhagslegan auð sem 

býr í bankareikningum einstaklinga eða mannauð sem felst í fjárfestingu einstaklinga í 

menntun og starfsreynslu. Auðmagnið felst ekki eingöngu í tækjum, tólum og fjármagni 

heldur einnig í formgerð og gæðum félagslegra tengsla manna á milli (Kawachi, 1999; bls. 

120-130). 

Félagsleg sambönd geta verið túlkuð sem fjárfesting og uppskeran er gagnleg útkoma 

fyrir einstaklinginn, en samlíkingin getur verið blekkjandi þó að hún sé hjálpleg. Það má segja 

að stærsti munurinn á félagslegum auð, fjárhagslegum auð og mannauð sé sá að fjárhagslegur 

auður og mannauður hafa báðir verið skilgreindir sem magn en félagslegan auð hefur ekki 

verið hægt að skilgreina eða mæla nákvæmlega (Bankston og Zhou, 2002; bls. 285-317).  

Mögulegt er að mæla stærð og tíðni sambanda á milli fólks, erfiðara er að mæla þau gæði 

sem félagsleg tengsl hafa í för með sér. Rannsóknir sem gerðar hafa verið til að mæla 

félagslegan auð beinast að ýmsum þáttum eins og virkni fólks í félagasamtökum ásamt 

mælingum á virkni í félagslegu umhverfi einstaklinga. Einnig hefur verið reynt að mæla 

félagsauð út frá tengslanetum einstaklinga, ekki hefur fengist afgerandi niðurstaða úr þeim 

rannsóknum sem gerðar hafa verið á þýðingu og mikilvægi félagslegu auðmagni (House, 

Umberson og Landis, 1988). 

Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið eru Íslendingar vel staddir félagslega og 

eru í nánari tengslum við annað fólk heldur en gengur og gerist annars staðar í Evrópu. 
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Íslendingar eru einnig í góðum tengslum við nærumhverfi sitt og geta leitað eftir stuðningi til 

sinna nánustu ef þörf er á. Þessar niðurstöður gefa ákveðna vísbendingu um styrk félagslegra 

tengsla hér á landi (Forsætisráðuneytið, 2009).  

Félagslegur auður er talinn hafa mikil áhrif á ýmsa samfélagslega þætti og spilar 

mikilvægt hlutverk í því hvernig samfélög virka. Félagslegur auður hefur áhrif á 

forvarnarstarf, vinnur gegn afbrotum unglinga og glæpum, hefur áhrif á hvernig börnum 

gengur í skóla, hefur áhrif á stjórnmál og samkvæmt ýmsum rannsóknum getur félagslegur 

auður haft áhrif á heilsu (Kawachi, 1999; bls. 120-130). Fólk hefur þörf fyrir að tilheyra 

ákveðnum hópi ef það er ekki fyrir hendi getur það haft áhrif á andlega heilsu þess. Ef 

einstaklingur er viðkvæmur andlega getur skortur á félagsskap aukið líkur á að hann lifi 

einangruðu lífi (Sölvína Kárasóttir, 1993; bls 385-412).  

Hugmyndin um félagslegan auð gerir ráð fyrir að félagstengsl séu persónuleg og ákveðin 

samfélagseign til jafns við efnahags- og mannauð. Líkt og önnur form auðs er félagslegur 

auður talinn hafa áhrif á framleiðni og velferð einstaklinga og samfélaga og aðstoða þar með 

fólk við að ná markmiðum sínum. Félagslegur auður getur haft úrslitavald um hvort 

einstaklingur, sem langar til að fara í skóla, sækja um ákveðna vinnu eða snúa sér að 

einhverju nýju áhugamáli, láti verða af því. Hafi hann tengslin, traustið, fái hvatningu og 

félagslegan stuðning er hann líklegri til að mennta sig eða sækja um nýtt starf (Kawachi, 

1999; bls. 120-130). 

Sýnt hefur verið fram á kosti félagslegs auðs hvað heilsu varðar, því betur sem 

einstaklingur aðlagast samfélaginu því ólíklegri er hann til að upplifa ýmsa kvilla eins og til 

dæmis þunglyndi (Sölvína Kárasóttir, 1993. bls 385-412). 

Félagsleg einangrun 

Því hefur verið haldið fram að félagsleg einangrun sé eitt aðalvandamál samfélagsins 
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Hverjum einstaklingi er mikilvægt að tilheyra hóp til að viðhalda grunnþörfum sínum. Að 

missa þá virkni og félagsleg tengsl sem vinnan veitir getur þýtt félagslega einangrun í hinu 

daglega lífi. Að falla út af vinnumarkaði vegna veikinda þýðir minnkandi tekjur og minni 

framfærslu til daglegs lífs og það reynist mörgum þungbært (Janlert og Hammarström, 2009).  

Að tilheyra ekki lengur vinnumarkaðnum hefur áhrif á félagslega stöðu og fjárhagslegt 

öryggi. Félagsleg tengsl utan heimilis glatast og einstaklingurinn missir tilfinningu fyrir 

tilgangi sínum, markmiðum og stöðu sinni. Vinna stuðlar að duldri virkni eins og skipulag 

dagsins, tímastjórnun og aðrar venjubundnar athafnir. Einstaklingurinn skapar sér stöðu og 

persónuleika í gegnum vinnu sína sem stuðlar jafnframt að tækifærum til að eiga sameiginleg 

markmið og deila reynslu sinni með öðrum (Janlert og Hammarström, 2009).  

Vinnan er einstaklingum mikilvæg fyrir andlega heilsu og lífs ánægju. Þegar vinnan 

hverfur úr daglegu lífi fólks breytist hið hefðbundna líf þess. Sjálfstraust, tímaskyn og 

tækifærin sem vinnan veitir minnka, tekjur lækka, lífsgæðin versna og félagslegt tengslanet 

rofnar (Edgell, 2006).  

Félagslegur stuðningur 

 Félagslegur stuðningur felur það í sér að einstaklingurinn upplifi frá umhverfinu að 

hann sé metinn að verðleikum. Það á við um hans nánustu vini, fjölskyldu, og aðra sem sem 

hann á í samskiptum við. Að geta deilt líðan sinni, áhyggjum og áhugamálum með öðrum 

hefur mikla þýðingu fyrir einstaklingin. Viðmót heilbrigðisstarfsfólks og starfsfólks annarra 

stofnanna skiptir miklu mál þegar kemur að því að sækja þá þjónustu sem við á. Nái 

einstaklingurinn ekki að finna jafnvægi í lífi sínu og finna að staða hans er ekki jöfn í 

samanburði við aðra getur skapað mikla vanlíðan og togstreitu (Durkheim, 1952). 

Emile Durkeim taldi að félagsleg samþætting (e. social integration) spilaði stórt hlutverk 

varðandi velferð einstaklingsins. Hann sagði félagslega samþættingu tengja einstaklingana við 
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samfélagið með því að tryggja tengingu við sameiginleg gildi og hugmyndir. Félagsleg 

samþætting virkar einnig sem vörn gegn einstaklingshyggju með því að minnka 

einstaklingsbundnar þarfir og fá einstaklinga til að hugsa um hagsmuni annarra. Durkheim 

hélt því fram að félagslega samþætting þjóna þeim tilgangi að tengja einstaklinga við stærri 

félagslega hópa með því að gefa til kynna að þeir séu nú partur af samfélaginu í heild 

(Durkheim, 1952). 

 Félagsleg samskipti veita einstaklingnum raunverulega aðstoð og eru umhyggjusöm 

tengsl á milli einstaklinga eða hópa. Skipta má félagslegum stuðningi annars vegar í fáanlega 

hjálp og hinsvegar boðlega hjálp. Hvoru tveggja má skipta upp í fjóra þætti; andlegan 

stuðning, ráðgjöf, verkleg hjálp og efnahagsleg aðstoð. Mestu máli skiptir að hjálpin komi inn 

á það svið sem þörfin er mest. Hafi einstaklingur þurft að hverfa af vinnumarkaði vegna 

veikinda er andlegur stuðningur mikilvægastur til að byrja með (Rúnar Vilhjálmsson, 1995; 

bls. 113-123).  

Félagslegur stuðningur frá nærumhverfi einstaklings getur verið mikilvægur fyrir 

sjálfstraust hans. Til að ná fram því besta fyrir einstaklinginn úr þeirri auðlind sem félagsleg 

tengsl eru þarf að veita allan þann stuðning sem mögulegt er (McArdle, Waters, Briscoe og 

Hall, 2007; bls.247-264). Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að hafi veikindi staðið yfir til 

lengri tíma þá minnkar félagslegur stuðningur vegna minni samskipa við fjölskyldu og vini 

(McArdle o.fl., 2007; bls. 247-264). 

Ekki er sama hvaðan eða hvernig félagslegur stuðningur er veittur, áhugasamar 

spurningar um heilsufar og endurhæfingu gætu verið streituvaldandi ef foreldri spyr ungling 

sinn. Hins vegar gætu vinsamlegar ábendingar og stuðningur frá vinum eða öðrum ættingjum 

verið vel þegnar (Þóroddur Bjarnason og Þórdís J. Sigurðardóttir, 2003; bls. 973-985). 

Félagslegur stuðningur er hugsaður sem einskonar félagslegur fjársjóður sem fólk nýtir til 
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að takast á við streitu. Félagslegur stuðningur er almennt skilgreindur sem hjálplegur, 

áhrifamikill, óformlegur og tilfinningalega virkur. Félagslegur stuðningur kemur frá 

nærumhverfi einstaklingsins, fjölskyldu, vinum og öðrum þeim sem eru mikilvægir í lífi hans. 

Félagslegur stuðningur vísar til jákvæðra, og hugsanlegra heilsustyrkjandi og streituhamlandi 

sambanda, eins og hjálpsemi, umhyggju og samúðar (House o.fl., 1988; bls. 293-319). 

Félagslegur stuðningur eykur lífsgæði einstaklinga og getur spornað gegn því að 

undirliggjandi geðsjúkdómar komi upp á yfirborðið og hafi áhrif á líf þeirra. Rannsóknir hafa 

sýnt að einstaklingar sem verða félagslega einangraðir eru í meiri hættu á að fá sjúkdóma sem 

hafa áhrif á andlega heilsu þeirra (Thoits, 1995; bls. 53-79).  

Hvatningakenningar 

Hvatning er flókin og torskilin og hefur verið eitt mest rannsakaða umfjöllunarefni 

félagsfræðinnar. Hvatning hefur verið skilgreind sem kraftur með þrjú hlutverk: veitir orku og 

orsakar það að einstaklingurinn hefst handa; hvatning gefur atferlinu stefnu í þá átt að ná 

tilteknu markmiði; og viðheldur þeim krafti sem til þarf til að ná settum markmiðum. (Riggo, 

2008; bls. 182-211). 

Til eru hvatningakenningar sem gera ráð fyrir að fólk hafi þarfir sem eru mikilvægar við 

hvatningu. Þarfir fela í sér lífeðlislega eða sálfræðilega vöntun sem örvar lífverur til athafna 

við að uppfylla þær. Dæmi um það eru hungur og fæða. Kenningar um þarfir gera ráð fyrir að 

hvatning sé ferli sem er víxlverkun milli mismunandi þarfa og drifkrafta til að fullnægja 

þessum þörfum (Riggo, 2008; bls. 182-211). 

Tvær grunn þarfakenningar hafa verið settar fram af Abraham Maslow og Clayton 

Alderfer. Báðar gera ráð fyrir að nokkrar mismunandi þarfir skipti miklu við hvatningu fólks 

(Riggo, 2008; bls. 182-211). Þarfakenning David C. McClelland fjallar um þarfir fólks til að 

ná árangri (Riggo, 2008; bls. 182-211). 
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Þarfakenning Maslow  

Abraham Maslow setti fram þarfakenningu sem er hvað mest notuð af þeim kenningum sem 

komið hafa fram varðandi starfshvatningu. Hann segir fólk hvatt áfram af fimm grunnþörfum 

sem eru líffræðilegar þarfir, öryggisþarfir, félagslegar þarfir, þarfir tengdar viðurkenningu og 

að lokum þarfir tengdar sjálfsbirtingu. Þessar þarfir setti Maslow fram í fimm þrepa píramída. 

Einstaklingar leitast fyrst og fremst við það að uppfylla líffræðilegar þarfir og öryggisþarfir, 

áður en þeir leitast við að uppfylla þarfir tengdar hinu félagslegu,viðurkenningartengdu-eða 

sjálfsbirtingartengdu þörfum sínum (Riggo, 2008; bls. 182-211). 

Þessar fimm þarfir sem kenndar eru við Maslow eru í fyrsta lagi: Líffræðilegar þarfir sem 

fela í sér grunnþarfir á borð við mat, drykk, súrefni, svefn og kynlíf. Í öðru lagi öryggisþarfir 

sem fela í sér þörf fyrir líkamlegt og andlegt öryggi. Þriðja þörfin er þörf fyrir ástúð, að 

tilheyra einhverjum, að fá viðurkenningu og eiga vináttu, tilheyrir hinu félagslega. Fjórða 

þörfin tengist viðurkenningu og felur í sér þörf fyrir viðurkenningu, sjálfsvirðingu, 

sjálfsstjórn, virðingastöðu, árangur, athygli og orðstír (Riggo, 2008; bls. 182-211). 

Í síðasta lagi er það þarfir tengdar sjálfsþróun sem fela í sér þörf fyrir það að nýta alla 

möguleika til þess að ná því sem manni langar til þess að gera, þroskast og nýta hæfileika sína 

til fullnustu. Þessum fimm þörfum er síðan skipt niður í tvo flokka, æðri og lægri þarfir. Þrjú 

efstu þrepin tilheyra æðri þörfum og þau tvö neðstu þeim lægri (Riggo, 2008; bls. 182-211) 
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Mynd 1. Þarfapíramídi Maslow sýnir grunnþarfirnar fimm (Riggo, 2008). 

Samkvæmt kenningu Maslow þá er neðstu þörfinni fullnægt fyrst, síðan tekur sú næsta 

við og svo koll af kolli. Fyrst verður að fullnægja lægri þörfum, áður en hægt er að huga að 

því að fullnægja þörfum á æðri stigum. Hægt er að fullnægja lægri þörfunum tveimur með 

þáttum eins og launum, starfsöryggi og umbun. Hinsvegar fullnægja einstaklingarnir sjálfir 

æðri þörfunum þremur, samkvæmt Maslow geta margir þættir komið við sögu. Til að mynda 

má nefna þætti eins og aðstæður, þroska og misjafna þekkingarþörf einstaklinga (Riggo, 

2008; bls. 182-211). 

ERG - kenning Alderfer  

Ýmsir fræðimenn hafa fært út þarfakenningu Maslows hver með sínum hætti. Einn þeirra er 

Clayton Alderfer. ERG-kenning hans, lýsir einfaldari mynd af þarfapíramída Maslows. 

Kenningin gengur út á að grunnþarfirnar séu þrjár en ekki fimm eins og í kenningu Maslow. 

Þarfirnar þrjár eru: tilvistarþörf (e. existence), tengslaþörf (e. relatedness) og vaxtaþörf (e. 

growth). Tilvistarþörfin felur í sér þörfina fyrir húsaskjól, fæði og öryggi. Ólíkt kenningu 

Lífsfylling 

Þörf fyrir viðurkenningu 

Félagsleg þörf  

Öryggisþörf 

Líffræðilegar þarfir 
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Maslows geta þarfir á öllum stigum verið virkar samtímis og ekki þarf að uppfylla þær í 

ákveðinni röð (Riggo, 2008; bls. 182-211). 

Fyrsta þrep í kenningu Alderfer er tilvistarþörf sem samsvarar fyrsta og öðru þrepi 

grunnþarfa samkvæmt Maslow, það er líkamlegar- og öryggisþarfir. Annað þrepið er 

tengslaþörf sem samkvæmt Alderfer jafngildir þrepi þrjú í kenningu Maslow og felur í sér 

þörfina til þess að eiga í samskiptum við aðra, og finna fyrir eftirtekt og öryggi. Að lokum er 

það vaxtaþörfin, samkvæmt Alderfer, en í henni felst persónulegur þroski einstaklingsins og 

er samsvarandi fjórða og fimmta stigi í þarfakenningu Maslows, þ.e. viðurkenningar - og 

sjálfsbirtingarþörf (Riggo, 2008; bls. 182-211). 

Kenningin gerir ráð fyrir að hegðun og atferli sé hvött áfram af fleiri en einni þörf. 

Einstaklingur getur til að mynda lagt sig fram við að leysa verkefni á framúrskarandi hátt, 

jafnvel þó tilvistarþörfin sé ekki fullkomlega uppfyllt. Alderfer og Maslow eru sammála um 

að grunnþarfirnar skipti mestu máli. Það á einnig við um að fullnægja tengslaþörfum og þá 

taka vaxtarþarfir við. ERG - kenning Alderfer gengur út á að ef einstaklingi gengur illa að 

uppfylla æðri þörf, eykst þörfin á að fullnægja lægri þörfum (Riggo, 2008; bls. 182-211). 

Kenning McClelland  

Þarfakenning David C. McClelland er árangurskenningin sem beinir sjónum að 

vinnuumhverfi og hvernig þarfir virka sem hvati hegðunar í vinnu. Kenning McCelland nýtist 

vinnuumhverfinu betur heldur en kenningar Maslow og Alderfer (Riggo, 2008; bls. 182-211). 

Árangurskenning McClelland gerir ráð fyrir því að hvatning og árangur sé mismunandi 

og háð löngunum einstaklinga til þess að ná árangri og einnig því að takast á við erfiða hluti. 

McClelland velti því fyrir sér hvaða áhrif þarfir fólks hefðu á hegðun þeirra. Hann tilgreinir 

þrjár þarfir sem skipta máli þegar kemur að starfshvatningu: Árangursþörf, valdaþörf og 

félagsþörf einstaklinga (Riggo, 2008; bls. 182-211). 
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Árangursþörfin tengist því að vilja skara fram úr og ná árangri í því sem maður tekur sér 

fyrir hendur. Þarna er um að ræða fólk sem vill ná alla leið, sigrast á erfiðum verkefnum og 

teljast til þeirra starfsmanna sem standa sig best. Þeir sem hafa mikla árangursþörf eru líklegri 

til þess að ná árangri sem frumkvöðlar (Riggo, 2008; bls. 182-211). 

Félagsþörfinni tilheyra þeir einstaklingar sem hafa þörf fyrir að fólki í umhverfi þeirra 

líki vel við það og að þeim sé vel tekið. Það er hvatning fyrir þessa einstaklinga að vinna náið 

með öðrum starfsmönnum, frekar en að vera í samkeppni við þá. Einnig eru þeir sem hafa 

mikla félagsþörf ekki líklegir til þess að ná árangri sem stjórnendur í starfi (Riggo, 2008; bls. 

182-211). 

Þegar kemur að valdaþörfinni er um að ræða einstaklinga sem vilja ná völdum, ekki 

einstaklinga sem vilja vera í því að leysa vandamál. Þarna falla þeir einstaklingar sem vilja 

hafa áhrif á aðra í kringum sig og stjórna fólki í kringum sig. McClelland telur að til þess að 

ná árangri verði að miðla jákvæðri hvatningu til starfsmanna (Riggo, 2008; bls. 182-211). 

Sveigjanlegt starfsfyrirkomulag 

Ein skilgreining á sveigjanleika á vinnumarkaði segir að sveigjanleikinn gefi til kynna hversu 

hratt er hægt að aðlaga sig ytri áföllum eða breytingum á starfshæfni Aukinn sveigjanleiki á 

vinnumarkaði getur þjónað þörfum einstaklinga til að aðlaga sig að breyttri stöðu sem 

veikindi geta haft í för með sér á vinnumarkaði og um leið hugsanlega fækkað fjarvistum hans 

(Edgell, 2006; bls. 153-181). 

Þegar aukning varð á atvinnuþátttöku kvenna upp úr 1950 urðu hlutastörf vinsælt 

vinnufyrirkomulag en þeim var ætlað að aðstoða konur við að sinna bæði fjölskyldulífi og 

atvinnu. Ekki er vitað hvort hlutastörf komu til vegna vals kvennana sjálfra á styttri vinnudegi 

eða vegna annarra þátta sem gerðu kröfur um sveigjanleika á vinnumarkaði. Hlutastörf voru 

ákveðin málamiðlun fyrir konur, því með tilkomu þeirra gátu þær brugðist við kröfum um 
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samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu. Ástæður ráðninga starfsfólks í hlutastörf er ætlað að ná 

fram sveigjanleika í mönnun starfa og vegna þess að tiltekin störf falla aðeins til á ákveðnu 

tímabili (Coyle, 2005; bls. 73-87; Edgell, 2006; bls. 153-181). 

Í lögum nr.109/2004 um starfsmenn í hlutastörfum kemur fram að markmiðið með 

lögunum sé meðal annars að stuðla að auknum gæðum hlutastarfa, einnig að gefa 

starfsmönnum kost á að eiga val um sveiganlegt starfshlutfall og vinnutíma. Starfsmaður telst 

í hlutastarfi ef venjulegur vinnutími unninn í hverri vinnuviku er styttri í samanburði við 

starfsmann í fullu sambærilegu starfi. 

Sveigjanleika í starfi er ætlað að koma til móts við atvinnurekendur og starfsmenn. Sem 

miðar að því að starfsmenn fái aukið svigrúm til að aðlagst breyttum aðstæðum sem upp 

kunna að koma vegna veikinda eða annara ástæðna. Starfsmenn geta að einhverju leyti ráðið 

vinnutíma sínum, lengd vinnudagsins og ákveðið hvar, hvernig og hvenær þeir vinna vinnuna 

sína (Davis og Kalleberg, 2006).  

Með hæfilegum sveigjanleika á vinnumarkaði er atvinnurekendum gefið aukið svigrúm 

til að laga sig að sveiflum vinnumarkaðarins ásamt öðrum breytingum. Einnig getur 

sveigjanleiki í starfi gert starfsfólki auðveldara að samræma þarfir einkalífs og starfs. 

Sveigjanlegur vinnutími getur verið mikilvægur starfsmönnum vegna tímabundinna veikinda, 

ábyrgðar á umönnun ungra barna, sjúklinga eða aldraðra fjölskyldumeðlima (Hill, Hawkins, 

Ferris og Weitzman, 2001; bls 49-58).  

Ókostur sveigjanleika í starfi er hugsanlega aukið álag því vinnan getur stangast á við 

frítíma, komið niður á öðrum sviðum, eins og fjölskyldulífi. Á móti kemur að með 

sveigjanleika í starfi verður frítíminn einnig sveigjanlegur, með góðu skipulagi næst betri 

samræming milli frítíma og starfs. Einnig getur sveigjanlegur vinnutími aukið streitu og 

andlegt álag á starfsmenn vegna áreitis ef atvinnurekandi gerir kröfu um að starfsmaður sé 
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ávallt til taks þegar þörf er á (Coyle, 2005; bls. 73-87; Edgell, 2006; bls. 153-181). 

Mikilvægt er að atvinnurekendur standi við bakið á stafsfólki sínu og leggi sig fram um 

að gera starf þess og starfstíma eins aðgengilegan og mögulegt er. Helstu kostir sveigjanlegs 

vinnutíma eru að starfsfólk getur ráðstafað tíma sínum eins og þeim hentar, einnig geta 

atvinnurekendur dregið úr kostnaði sem felst í að ráða nýtt starfsfólk (Coyle, 2005; bls. 73-87; 

Edgell, 2006; bls. 153-181). 

Fjölgun öryrkja og endurhæfingalífeyrisþega 

Örorkulífeyrisþegum hefur fjölgað jafnt og þétt á undanförnum áratugum að meðaltali nemur 

fjölgun öryrkja um 6% á ári (Forsætisráðuneytið, 2007). Ástæður fyrir fjölgun öryrkja geta 

verið nokkrar en eitt af því sem hefur áhrif á ákvörðun fólks um að sækja um örorkubætur er 

veikindi, menntunarstig og starfsreynsla. Menntað fólk getur oft haldið áfram að vinna þrátt 

fyrir skerta starfshæfni. Starfsmenn sem litla menntun hafa og stunda erfiða líkamlega vinnu 

þurfa oft að láta af störfum þegar slys eða veikindi ber að höndum. Út frá þessu má gera ráð 

fyrir að í hópi öryrkja sé hátt hlutfall lágtekjufólks (Tryggvi Þór Herbertsson, 2005). 

Nefnd skipuð af forsætisráðherra um endurskoðun örorkumats og eflingu 

starfsendurhæfingar skilaði af sér skýrslu í mars 2007. Þar kom fram að þeir sem eru með 

75% örorkumat fá fullar bætur en þeir sem metnir eru á bilinu 50-74% fá lágar bætur. Þeir 

sem metnir eru 49% eða minna fá ekki neitt. Þetta getur hindrað endurhæfingu og komið í veg 

fyrir að fólk með minni örorku fái nauðsynlega aðstoð. Einnig veldur þetta þrýstingi á 

úrskurðaraðilann og viðkomandi einstakling því að báðir vita hvað er í húfi ef þessum 

mörkum er ekki náð (Forsætisráðuneytið, 2007). 

Tilgangur með greiðslu á endurhæfingarlífeyri er að tryggja örugga framfærslu þeirra 

sem þarfnast endurhæfingar til að ná starfsorku á ný vegna sjúkdóma eða afleiðinga slysa. 

Ætlast er til að bótaþegi sé í virkri endurhæfingu á því tímabili sem hann fær greiddan 
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endurhæfingarlífeyri. Greiðslutímabil endurhæfingarlífeyris er yfirleitt frá einu ári og upp í 18 

mánuði. Skili endurhæfningin tilætluðum árangri snýr einstakongurinn aftur út á 

vinnumarkaðinn. Hætti einstaklingur í endurhæfingu missir hann réttin á að fá greiddan 

endurhæfingarlífeyri (Tryggvi Þór Herbertsson, 2005) 

Rannsókn um endurhæfingarlífeyri og örorkulífeyri sýndi að yngri aldurshópar fá frekar 

metinn endurhæfingarlífeyri en eldra fólk örorkulífeyri. Það gefur ákveðna vísbendingu um 

að því lengra sem eftir er af starfsævinni er meiri áhersla á endurhæfingarlífeyri. Gengið er 

útfrá því að viðkomandi eigi endurkomu á vinnumarkað eftir að enduhæfingartímabilinu líkur 

(Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. Stefánsson, Halldór Baldursson og Haraldur Jóhannsson, 

2004). 

 

 Mynd 2. Fjöldi örorkulífeyrisþega 1999-2009 (Tryggingastofnun, e.d.). 

Á árunum 1999 – 2009 fjölgaði öryrkjum úr 8.673 í 14.500 manns. Fjöldi þeirra sem fá 

greiðslur vegna örorku frá almannatryggingakerfinu er um 16.500 manns, á aldrinum 16 -66 

ára eða 7,7% af íbúafjölda landsins. Það hlutfall var 5,6% árið 1999 (Tryggingastofnun, e.d.). 

Öryggi er mikilvægt fyrir sjálfsmynd einstaklinga og er ein af grunnþörfum mannsins (Riggo, 
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2008; bls. 182-211). Fyrir marga er það meira öryggi að vera á örorkubótum heldur en að vera 

í launuðu starfi. Þeir sem standa höllum fæti á vinnumarkaði vegna lítillar menntunar, 

heilsubrest eða annara ástæðna búa ekki við mikið atvinnuöryggi, örorkulífeyri er því betri 

kostur að mati margra þegar kemur að framfærslu fólks (Tryggvi Þór Herbertsson, 2005). 

Eins og fram hefur komið þá hefur öryrkjum fjölgað mikið á undanförnum árum. 

Fjárhagslegur hvati fyrir láglaunafólk að leita eftir örorkumati er töluverður, og getur 

einstaklingurinn hækkað mánaðarlega framfærslu sína umtalsvert umfram það sem laun á 

vinnumarkaði bjóða uppá. Að sama skapi er lítill sem engin hvati til að hætta á örorkubótum 

nema vel launað starf sé í boði (Tryggvi Þór Herbertsson, 2005).  

Eins og skýrsluhöfundur leggur til þá þarf að endurskoða þá stefnu sem mörkuð var árið 

1999 hvað varðar örorkumatsstaðal sem metur fólk til örorku. Mikilvægt er að horfa í auknum 

mæli til starfshæfni einstaklinga í stað skertrar starfsgetu (Tryggvi Þór Herbertsson, 2005).  

Þörf er á endurskoðun örorkumats, breyta þarf viðmiðum og skilgreiningu á því hvað er 

örorka og hverjir eigi rétt á örorkulífeyri. Lagt er til að viðmið í almannatryggingakerfinu og 

lífeyrissjóðakerfinu verði samræmdar. Einnig þarf að efla starfsendurhæfingu þannig að 

ávinningur og árangur skili sér sem best til einstaklingsins (Tryggvi Þór Herbertsson, 2005).  

Starfsendurhæfing er eitt af þeim úrræðum sem boðið er uppá hér á landi. Samkvæmt 

könnun Tryggingastofnunar þar sem skoðaður var munur á þeim sem höfðu nýtt sér 

starfsendurhæfingu og þeirra sem ekki bauðst slík þjónusta. Báðir hóparnir fengu greiddan 

endurhæfingarlífeyri. Niðurstöður sýndu að rúmu ári eftir að mati lauk voru 44 af 109 þeirra 

sem þáðu starfsendurhæfingu á örorkubótum, en í samanburðarhópnum voru 97 af 119 enn á 

örorkubótum. Er þetta svipaður árangur og náðst hefur í Svíþjóð hvað starfsendurhæfingu 

varðar. Árangurinn sýnir að væntingar um starfsendurhæfingu geti spornað við fjölgun 

öryrkja (Sigurður Thorlacius, Gunnar Kr. Guðmundsson og Friðrik Jónsson, 2002). 
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Virkni á vinnumarkaði 

Á síðustu áratugum hefur áhersla á virkni einstaklinga á vinnumarkaði verið áberandi. Með 

virkni er annars vegar átt við að virkja fólk á vinnumarkaði og hins vegar að virkja fólk 

félagslega í samfélaginu. Í Evrópu er mikil áhersla lögð á að félagsþjónustan virki fólk til 

atvinnuþátttöku. Mikilvægt er að veita fólki upplýsingar um starfsendurhæfingu, möguleika 

menntunar, þjálfunarúrræði og ýmiskonar ráðgjöf sem ætlað er efla fólk til atvinnuþátttöku og 

meta starfshæfni þess (Velferðarráðuneytið, 2009). 

Víða um heim hafa verið framkvæmdar margs konar virkni aukandi aðgerðir til að virkja 

fólk til atvinnuþátttöku. Sumar þjóðir hafa sett það sem skilyrði að fólk á endurhæfingalífeyri 

sé í markvissri endurhæfingu. Má þar nefna sjúkraþjálfun, ráðgjöf, ýmis námskeið og fleira 

sem talið er að geti aukið virkni einstaklingsins félagslega og á vinnumarkaði. Einnig er 

tilgangur endurhæfingar ætlaður til að auka lífsgæði, sjálfsöryggi, fagkunnáttu og vinnuanda 

einstaklinga. Ýmis rök geta legið fyrir því að endurhæfa og virkja fólk til félags - og 

atvinnuþátttöku, sem miðar að því að einstaklingar viðhaldi vellíðan sinni og auka vinnuhæfni 

(Velferðarráðuneytið, 2009). 

Virk - starfsendurhæfingarsjóður  

Árið 2008 tóku helstu samtök launamanna og atvinnurekenda í landinu sig saman og stofnuðu 

Virk - starfsendurhæfingarsjóð. Að mati stofnenda Virk var þörf á breyttum vinnubrögðum 

hvað varðaði þá einstaklinga sem einhverra hluta vegna ná ekki að fóta sig á 

vinnumarkaðnum vegna heilsubrests af ýmsum toga og annara félagslegra þátta 

(Alþýðusamband Íslands, 2009). Ríkissjóður kom einnig að verkefninu og var gert sérstakt 

samkomulag um veglega fjárhæð til sjóðsins í Stöðugleikasáttmála ríkisstjórnarinnar, aðila 

vinnumarkaðarins og sveitarfélaga árið 2009 (Fjármálaráðuneytið, 2010).  
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Hlutverk Virk - starfsendurhæfingarsjóðs er að draga úr með öllum tiltækum ráðum og 

koma í veg fyrir að starfsmenn falli af vinnumarkaði og hljóti varanlega örorku með aukinni 

virkni, eflingu endurhæfingar og öðrum úrræðum. Áhersla er lögð á að byggja upp ráðgjöf í 

samstarfi við stéttarfélög um land allt (Virk – starfsendurhæfingarsjóður, e.d.). Við veikindi 

hverfur fólk of fljótt af vinnumarkaði, sækir bætur í sjúkrasjóði og endar síðan jafnvel á 

langtíma örorku án þess að brugðist sé við með viðeigandi hætti eins og 

endurhæfingarúrræðum (Velferðarráðuneytið, 2009).  

Að mati Virk- starfsendurhæfingasjóðs er snemmtæk inngrip er ein af lykil forsendum 

þess að árangur náist í starfsendurhæfingu starfsmanna og er til þess fallið að þeir haldi frekar 

starfi sínu. Mikilvægt er að hafa samband við starfsmann um eða eftir fjögurra vikna veikindi 

í starfi. Kynna þá þjónustu sem er í boði hjá Virk svo sporna megi við því að fólk missi starf 

sitt og endi á varanlegri örorku. Þjónustan sem er í boði er stuðningur í formi ráðgjafar og 

annarar sérfræðiþjónustu, leitast er við að finna úrræði við hæfi handa hverjum og einum 

(Virk – starfsendurhæfingarsjóður, e.d.). Hér á landi er veikindaréttur, sjúkrasjóður 

stéttarfélaganna og aðrar bótagreiðslur nátengdar atvinnulífinu. Að því gefnu er ekki 

mögulegt að beita snemmtæku inngripi nema í samstarfi við atvinnurekendur, 

vinnumarkaðinn og stéttarfélög (Alþýðusamband Íslands, 2009).  

Eigi fólk ekki veikindarétt né annan bótarétt kemur það í hlut sveitarfélagsins að sjá um 

framfærsluna með tilheyrandi kostnaði. Í 1. grein laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991 segir að félagsþjónustan eigi að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi einstaklinga 

og sjá til þess að hver og einn taki ábyrgð á sjálfum sér og öðrum.  

Flest sveitarfélög hafa mótað sína eigin starfsreglur hvað fjárhagslegan stuðning við fólk 

á svæðinu varðar. Til dæmis er Akureyrarbær eitt af þeim sveitafélögum sem hafa sett sér þau 
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viðmið að fólk þurfi að vera virkt í samfélaginu hvað varðar atvinnuleit og fleira 

(Akureyrarbær, e.d.). 

 Kostnaður vinnumarkaðarins og samfélagsins er gríðarlegur vegna skertrar starfsgetu 

fólks og vanvirkni og því er brýnt að sem flestir vinnufærir einstaklingar séu virkir í 

atvinnulífi þjóðarinnar (Alþýðusamband Íslands, 2009).  

Skert starfsgeta 

Ýmsar ástæður er fyrir því að fólk nær ekki að fóta sig á vinnumarkaðnum sem getur orsakað 

að einstaklingar hverfa af vinnumarkaði til lengri eða skemmri tíma. Ástæðan getur verið 

líkamleg, andleg eða félagsleg staða. Mikilvægt er að bregðast við með viðeigandi hætti í 

formi stuðnings, vinnumarkaðsúrræða, starfsendurhæfingar eða annarra virkniaukandi úrræða 

sem henta hverjum og einum (Velferðarráðuneytið, 2009).	  

,,Það að vera ekki í vinnu er talið ógna heilsu og lífsgæðum fólks meira en margir 

lífshættulegir sjúkdómar. Einnig er heilsufarsleg áhætta talin vera meiri heldur en að vinna 

mjög erfið störf við hættulegar aðstæður. Áhættan jafngildir því að reykja 10 pakka af 

sígarettum á dag. Ungir menn sem hafa verið án vinnu í 6 mánuði eru 6 sinnum líklegri en 

aðrir til að taka sitt eigið líf “(Virk – starfsendurhæfignarsjóður, e.d.). 

Sýnt hefur verið fram á tengsl milli þeirra sem hverfa af vinnumarkaði og versnandi 

heilsu. Dánartíðni eykst, lífsgæði minnka og virðist heilsufar fólks vera beintengt við 

fjárhagslega afkomu, jafnvel þó að einstaklingar geti tekist á við sveiflur í tekjum sem oft eru 

árstíðabundnar á meðan verið er í launuðu starfi. Það á ekki við þegar tekjur minnka vegna 

sjúkradagpeninga, örorku, eða annarar framfærslu. Oft er um að ræða töluvert lægri upphæð 

en þau laun sem fást á vinnumarkaði. Í þeirri stöðu sér einstaklingurinn ekki fram á að geta 

hækkað tekjur sínar með neinu móti á meðan starfsgetan er ekki nægjanleg (Safaei, 2008). 
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Hætta er á að einstaklingur sem fellur af vinnumarkaði hljóti heilsufarslegan skaða, sem 

getur leitt til varanlegrar örorku. Að vera ekki virkur á vinnumarkaði getur meðal annars leitt 

til heilsubrests og stuðlað að óhollum lifnaðarháttum meðal annars með aukinni neyslu 

áfengis, tóbaks og annarra vímuefna. Að vera utan vinnumarkaðar vegna skertrar starfsgetu 

getur valdið kvíða og þunglyndi sem leiðir oft til þess að fólk nýti sér ekki þá 

heilbrigðisþjónustu sem er í boði vegna fjárhagsörðugleika. Vanvirkni á vinnumarkaði hefur 

skaðleg áhrif á félagslegt stuðningsnet fólks þegar tengslin við starfsfélögin rofna, einnig 

getur sú staða komið til að fjölskyldan leysist upp. Ásamt því að efnahagslegur ójöfnuður 

eykst í þjóðfélaginu (Halldór Guðmundsson, 2008; bls 369-380).  

Hafi vanvirkni á vinnumarkaði varað í lengri tíma er aukin hætta á hækkun blóðþrýstings, 

að vöðvar rýrni og að liðleiki minnkar vegna hreyfingarleysis. Erfitt getur reynst að koma 

fólki í fyrra form heilsufarslega. Sýnt hefur verið fram á að aukin virkni eins og hreyfing 

stuðlar að betri lífsgæðum þeirra sem hafa verið utan vinnumarkaðarins lengi þó að töluvert 

vanti á að fullri starfsgetu sé náð (Schutgens, Schuring, Voorham og Burdorf, 2009).  

Það er því mikilvægt fyrir atvinnulífið, sveitafélög og þjóðfélagið í heild að sem flestir 

vinnufærir einstaklingar séu virkir á vinnumarkaði (Alþýðursamband Íslands, 2009). 

Hvaðan koma greiðslurnar? 

Á undanförnum árum hefur þeim fjölgað mikið sem hafa fallið af vinnumarkaði vegna 

skertrar starfsgetu með tilheyrandi kostnaði fyrir atvinnulífið og samfélagið. Um leið hefur 

öryrkjum fjölgað gríðarlega (Alþýðusamband Íslands, 2009). Á fyrstu þremur starfsárum Virk 

hafa 1.761 einstaklingar leitað eftir þjónustu. Þar af eru 63% konur og 37% karlar langflestir 

eru á aldrinum 25-54 eða yfir 70% þeirra sem leituðu til ráðgjafa Virk (Ársrit Virk, 2011).  
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Mynd 3. Kostnaður atvinnulífisins vegna skertrar starfshæfni er gríðarlegur (Ársrit 

Virk, 2011). 

Eins og sjá má er kostnaður atvinnulífsins verulegur vegna þeirra sem einhverra hluta 

vegna ná ekki að fóta sig á vinnumarkaði. Langflestir eða um 64% þeirra sem leita eftir 

þjónustu hjá Virk eru á veikinda launum eða fá greiðslur úr sjúkrasjóði stéttarfélags (Ársrit 

Virk 2011).  

Skipting kostnaðar vegna skertrar starfsgetu 

Atvinnulífið, sjúkrasjóðir stéttarfélaga ásamt lífeyrisjóðum landsmanna bera uppi kostnaðinn 

vegna heilsubrests og vanvirkni fólks á vinnumarkaði með aðstoð frá Tryggingastofnun. Það 

er því gríðarlegt hagsmunamál einstaklinga, atvinnurekenda, stéttarfélaga og þjóðfélagsins í 

heild að snúa þessari þróun við (Ársrit Virk, 2011).  
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Mynd 4. Skipting kostnaðar vegna skertrar starfshæfni (Virk, e.d.). 

Örorkulífeyrisþegum hefur fjölgað hratt undanfarin ár en ekki hefur verið brugðist við 

þeirri þróun með markvissum hætti. Vegna þess velferðarkerfis sem vinnumarkaðurinn hefur 

átt þátt í að byggja upp, hefur Tryggingarstofnun og aðrar ríkisstofnanir átt auðveldara með að 

sinna þeim einstaklingum sem ekki hafa áunnið sér sjúkraréttindi í gegnum starf sitt. 

Starfsendurhæfingarsjóður hefur lagt áherslu á að eiga í góðu samstarfi og samvinnu við aðila 

vinnumarkaðarins, stjórnvöld og þær stofnanir sem í hlut eiga. Með það að markmiði að efla 

virkni og starfsendurhæfingu hér á landi svo lækka megi þann kostnað sem hlýst af þeim 

fjölda sem hverfa af vinnumarkaði (Ársrit um starfsendurhæfingu, 2010). 

Árangur af starfsendurhæfingu  

Frá því að Virk - starfsendurhæfingarsjóður tók til starfa hefur góður árangur náðst í 

starfsendurhæfingu fólks sem hefur átt við heilsubrest að stríða hvort sem um er að ræða 

líkamleg og andleg veikindi eða skerta starfsgetu af félagslegum toga (Ársrit Virk, 2011). 
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Mynd 5. Árangur af starfi Virk starfsendurhæfingarsjóðs (Ársrit virk, 2011.) 

Frá því að Virk tók til starfa hafa 428 einstaklingar lokið starfsendurhæfingu, eins og 
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aftur í vinnu. Fari einstaklingur á örorku eftir að starfsendurhæfingu líkur hjá Virk – 

starfsendurhæfingar sjóði er um að ræða alvarleg veikindi sem hugsanlega þarf að meðhöndla 

með öðrum hætti (Ársrit Virk, 2011).  
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Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða samfélagsleg áhrif skertrar starfshæfni á 

einstaklinginn og atvinnulífið. Það er nokkuð ljóst að kostnaður atvinnulífsins, einstaklinga og 

samfélagsins er gríðarlegur vegna veikinda eða slysa fólks sem fellur af vinnumarkaði. 

Atvinnuþátttaka er hverjum einstaklingi mikilvæg bæði hvað varðar tekjuöflun og félagslegra 

tengsla sem vinnan veitir og er því mikilvæg fyrir aðra virkni í samfélaginu. Segja má að 

vinnan myndi umgjörð um daglegt líf einstaklinga.  

Mikilvægt er að stéttarfélög, atvinnulífið og tryggingarkerfið starfi markvisst að því að 

fækka þeim sem falla af vinnumarkaði vegna veikinda eða slysa. Félagsleg tengsl, jákvæð 

hvatning og snemmtæk ingrip er meðal þeirra úrræða sem hafa gefist vel í starfsendurhæfingu 

einstaklinga á vinnumarkaði. Virk - starfsendurhæfingarsjóður hefur skilað góðum árangri í 

starfsendurhæfingu einstaklinga með snemmbæru inngripi, ráðgjöf og almennum stuðning. 

Sjóðurinn á sér ekki langa sögu og því erfitt að segja til um hvort sá árángur sem náðst hefur 

sé varanlegur. 

Á undanförnum árum hefur öryrkjum fjölgað mikið með tilheyrandi kostnaði fyrir 

atvinnulífið, almannatryggingakerfinu og samfélagið allt. Þrátt fyrir að komið hefur fram 

ýmsar ábendingar í gegnum árin hefur ekki tekist að snúa þróuninni við. Kerfið virðist í 

sumum tilfellum auka framfærslu og fjárhagsleg lífsgæði einstaklinga sem falla af 

vinnumarkaði vegna skertrar starfshæfni.  

Ef sporna á við fjölgun örorkulífeyrisþega þarf viðhorfsbreytingu, ásamt breytingum á 

viðmiðum við mat á örorku og einföldun í almannatryggingakerfinu. Í stað þess að rætt sé um 

að viðkomandi sé 60% öryrki, væri rætt um að starfhæfni viðkomandi sé 40%. Einfalda þarf 

ferlið við örorkumat, auðvelda örorkulífeyrisþegum að hætta að þiggja greiðslur tímabundið 

meðan viðkomandi finnur sig á vinnumarkaði með endurkomu á örorkulífeyri í huga. 
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Verði einstaklingur óvinnufær vegna veikinda eða slys til lengri tíma hættir viðkomandi á 

launaskrá atvinnurekanda eftir að veikindarétti lýkur. Sækja þarf sérstaklega um dagpeninga í 

sjúkasjóð stéttarfélags með tilheyrandi gagnaöflun frá lækni, atvinnurekenda, skattkorti ásamt 

öðru. Einstaklingurinn hættir sem launþegi, fer á framfærslu dagpeninga úr sjúkrasjóði. Sama 

á við þegar sótt er um lífeyri eftir að dagpeninga tímanum er lokið.  

Um er að ræða flókið kerfi sem auðvelt væri að einfalda. Launþegi fær áfram greitt laun 

frá atvinnurekenda sem síðan sækir greiðslurnar í sjúkrasjóð og almennatryggingarkerfi. 

Þannig yrðu möguleikar á auknum sveiganleika hvað vinnutíma varðar meira, slíkt 

fyrirkomulag gæti hugsanlega verið einn liður í starfsendurhæfingu viðkomandi.  

Það kom á óvart hve erfitt var að finna heildstæða samantekt um samfélagsleg áhrif 

skertrar starfshæfni. Full ástæða er að skoða nánar veikindatíðni einstaklinga á íslenskum 

vinnumarkaði. Með það að markmiði að kortleggja fjölda þeirra er falla af vinnumarkaði 

vegna veikinda eða slysa, hve hátt hlutfall skilar sér aftur í vinnu án endurhæfingar, hve lengi 

viðkomandi var frá störfum. Einnig væri áhugavert að skoða nánar hvort veikindi sem leiða til 

skertrar starfshæfni séu af svipuðum toga, hvort starfsval hafi þar einhver áhrif og hve hátt 

hlutfall skila sér aftur út á vinnumarkaðinn eftir endurhæfingu. Auk þess væri áhugavert að 

skoða hvort einstaklingurinn fari aftur í svipað starf og hann var í fyrir endurhæfingu, hvaða 

viðmið eru notuð til að meta varanlegan árangur og um leið væri hægt að sjá hlutfall þeirra 

sem ná varanlegum árangri með starfsendurhæfingu. Áhugvert væri að rannsaka hvort sömu 

einstaklingarnir leiti ítrekað eftir starfsendurhæfingu. Mikilvægt er að vinna markvisst að því 

að efla fólk til virkni á vinnumarkaði í þágu alls samfélagsins.  
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