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Útdráttur 

 

Viðfangsefni þessa verkefnis er að rannsaka hvort átaksverkefni á Vesturlandi, og þá einkum 

Frumkvöðlasmiðja, beri árangur. Gerð var rannsókn á meðal einstaklinga sem tóku þátt í 

Frumkvöðlasmiðju á Vesturlandi og eru niðurstöður hennar kynntar. Farið er yfir þau úrræði 

sem í boði eru á Vesturlandi fyrir atvinnuleitendur, þó að árangur þeirra hafi ekki verið 

skoðaður sérstaklega. Höfundur hefur starfað fyrir Símenntunarmiðstöð Vesturlands við 

verkefni fyrir atvinnuleitendur og hafði áhuga á kanna hvort þau skili árangri. 

Höfundur kynnti sér atvinnuleysi á Íslandi, einkum á Vesturlandi, og afleiðingar þess á 

einstaklinga, einnig voru úrræði og átaksverkefni fyrir atvinnulausa skoðuð nánar. 

Símenntunarmiðstöð Vesturlands og Vinnumálastofnun hafa verið í samvinnu í nokkur ár og 

hafa sett á laggirnar ýmis úrræði fyrir atvinnuleitendur sem hafa gefist misvel. Rannsókn sem 

náði til þeirra sem tóku þátt í Frumkvöðlasmiðju eru gerð skil, þar er farið yfir tilgang, aðferð 

og markmið námskeiðanna. Að lokum eru niðurstöðurnar kunngerðar þar sem kemur fram að 

þátttakendur í Frumkvöðlasmiðju lærðu heilmikið um allt sem snýr að því að virkja 

hugmyndir og koma á stofn rekstri. Þetta var þó ekki námskeið sem einstaklingar höfðu 

almennt skráð sig á að eigin frumkvæði en töldu það koma skemmtilega á óvart. Lokaniður-

staða verkefnisins var sú að Frumkvöðlasmiðja á fullt erindi sem úrræði fyrir atvinnu-

leitendur. Þetta á sérstaklega við þá einstaklinga sem hafa litla eða enga menntun að baki. Á 

námskeiðinu er beitt kennsluaðferðum sem höfðar til breiðs hóps og styrkir þá einstaklinga 

sem námskeiðið sóttu. 
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1. Inngangur 
 

Atvinnuleysi hefur aukist verulega frá árinu 2007 í kjölfar fjármálakreppunnar sem skall þá  á 

þjóðina af fullum þunga. Afleiðingar atvinnuleysisins hefur haft víðtæk áhrif á samfélagið og 

þess vegna er brýnt að til séu úrræði til þess að mæta þeim. Mikilvægt er að fyrir hendi séu 

átaksverkefni í boði sem eru til þess gerð að styðja við, styrkja og efla einstaklinga í þeim 

tilgangi að þeir geti komið sterkari inn á vinnumarkaðinn síðar meir. Þetta mikla atvinnuleysi 

hefur því miður orðið að langtíma ástandi sem ekki sér fyrir endann á og þar af leiðandi hefur 

úrræðum og átaksverkefnum verið fjölgað til þess að mæta þörfum þeirra sem hafa verið lengi 

atvinnulausir. Vinnumálastofnun hefur í samstarfi við Símenntunarmiðstöðvar um land allt 

staðið fyrir átaksverkefnum til að efla, auka virkni og undirbúa atvinnuleitendur fyrir þátttöku 

á vinnumarkaðinum á nýjan leik. 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um atvinnuleysi í almennum skilningi og afleiðingar þess. Það 

skal skýrt tekið fram að takmarkanir eru á þessari ritgerð þar sem lögð er áhersla á að vinna 

með atvinnuleysi á Vesturlandi og hvaða úrræði/átaksverkefni eru í boði þar fyrir einstaklinga 

í atvinnuleit. Rannsókn var gerð á árangri af Frumkvöðlasmiðju sem er átaksverkefni sem 

haldið hefur verið á þrem stöðum á Vesturlandi í alls 11 skipti. Með rannsókninni er árangur 

af námskeiðinu metinn og kannað hvort einstaklingar hafi verið almennt ánægðir með þessa 

tegund úrræðis sem byggist á hugmyndasmíði fremur en hagnýtu námi. 

 

Ástæða þess að þessi tiltekni málaflokkur var fyrir valinu er sú að höfundur hefur síðustu ár 

komið að átaksverkefnum sem eru ætluð atvinnuleitendum á Vesturlandi. Á þessum tíma 

hefur höfundur gjarnan velt því fyrir sér hvort að þessi úrræði séu að skila tilætluðum árangri 

og hvort að atvinnuleitendur telji sig vera betri eða sterkari starfsmenn eftir að hafa lokið 

slíkri þátttöku. Einnig hefur höfundur velt því fyrir sér hvað það er sem atvinnuleitendur eru 

helst að sækjast eftir þegar þeir sækja slík úrræði.  

 

Síðustu ár hefur fjölbreytni úrræða og átaksverkefna aukist mikið og stöðugt er verið að bjóða 

upp á eitthvað nýtt. Það sem vakti áhuga höfundar á þessum úrræðum er námskeið sem er til 

þess að gera nýtt af nálinni, það ber vinnuheitið Frumkvöðlasmiðja og hafa verið haldin ellefu 

slík námskeið af Símenntunarmiðstöð Vesturlands. Þetta námskeið er ekki byggt upp á 

hefðbundnum námsaðferðum, þar sem ekki er notast við eiginlegt námsefni eða það sem 

kallast hagnýtt nám. Hér er um að ræða smiðju sem ætlað er að ýta undir frumkvöðlastarf og 
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byggist upp á því að virkja sköpunarhæfileika og hugmyndaflug einstaklingsins. 

Símenntunarmiðstöð Vesturlands var fyrst til að bjóða upp á þetta sem vinnumarkaðsúrræði. 

Það er ætlun höfundar að skoða Frumkvöðlasmiðju nánar, leggja mat á árangur hennar með 

það að markmiði að gera sér grein fyrir því hvort þetta sé úrræði sem skili árangri og hvort 

nemendur telji sig verða sterkari starfsmenn að því loknu. Símenntunarmiðstöð Vesturlands sá 

um gerð spurningalistans í samvinnu við Vinnumálastofnun og G. Ágúst Pétursson.  
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2. Atvinnuleysi 
 

2.1. Almennt um atvinnuleysi 
 

„Vinnan göfgar manninn“ orð úr forngríska kvæðinu Verk og dagar eftir Hesíódós, hafa lengi 

verið haldið á lofti hér á landi. Þar var verið að mæra vinnandi menn en lasta leti og reiðuleysi 

(Hesiod, 1914).  

2.1.1. Sagan 

 

Íslendingar hafa löngum verið taldir mjög vinnusamir og kennt mann fram af manni mikil-

vægi þess að skila af sér góðu dagsverki. Vegna þess hversu fast þetta lífsviðhorf er mótað inn 

í líf Íslendinga þá finnst einstaklingum þeir varla heilir né hálfir menn nema nóg sé haft fyrir 

stafni. Til þess að gefa betri mynd á vinnusemi Íslendinga samanborið nágrannaþjóðir okkar 

er áhugavert að skoða töflu yfir meðalvinnustundir einstaklinga á árunum 2000 til 2010. 

Tafla 1 Meðalvinnustundir einstaklinga á viku á árunum 2000 til 2010 

 

Tafla 1, yfir meðalvinnustundir einstaklinga á viku árin 2000 til 2010 sýnir okkur að vinnu-

vika Íslendinga er lengri en annarra Norðurlanda, Noregs, Danmerkur, Svíþjóðar og Finn-

lands. Árið 2010 var meðalvinnuvika hér á landi 38,95 klukkustundir og næst á eftir okkur 

voru Finnar með 37,30 klukkustundir í meðalvinnuviku en með stystu meðalvinnuvikuna voru 

Danir með 33,51 klukkustundir. Vinnuvikan hefur þó styst um 3,26 klukkustundir hér á landi 

frá árinu 2000 (OECD, 2012). 

Lengi hefur atvinnustig verið talið hátt hér á landi. Hátt atvinnustig er meðal þess sem 

Íslendingar hafa státað sig af í samanburði við aðrar þjóðir. Atvinnuleysi í þeirri mynd sem 

það hefur birst okkur í dag er ekki vandamál sem vel er þekkt hér á landi. Allt frá síðari 

Samanburðarlönd
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Danmörk 36,12 36,24 35,91 35,76 35,48 35,58 35,35 35,49 35,17 33,66 33,51

Finnland 38,46 38,20 38,05 37,93 37,76 37,97 37,84 37,50 37,55 37,29 37,30

Ísland 42,21 41,88 41,14 41,42 41,06 41,32 41,66 41,53 41,07 39,29 38,95

Noregur 34,96 34,92 34,84 33,97 33,82 34,02 33,97 33,97 33,98 33,90 33,83

Svíþjóð 36,60 36,67 36,76 36,64 36,50 34,68 36,59 36,45 36,37 36,29 36,47

Meðalvinnustundir einstaklinga á viku  á árunum 2000 - 2010



  
Síða 15 

 
  

 Tafla 2 Breytingar á hlutfalli % náttúrulegs atvinnuleysi og þróun þess á árunum 2006-2011 

 

heimsstyrjöld hefur atvinnuleysisstig verið talið lágt, þó með undantekningum á árunum 1950, 

1967 til 68 sem og nú á síðari árum (Sigurður Snævarr, 1993). 

Háu atvinnustigi fylgir þó alltaf eitthvað af því sem kallað er náttúrlegt atvinnuleysi. Þegar 

talað er um atvinnuleysi er oft er litið til þess sem kallast NAIRO eða „Non-Accelerating 

Inflation Rate of Unemployment“, á íslensku kallað náttúrulegt atvinnuleysi. Með því er átt 

við atvinnuleysi sem fylgir stöðugri verðbólgu. Á árum áður þegar atvinnustig hér á landi var 

sem mest þá var náttúrulegt atvinnuleysi mjög lágt hér á landi, sem dæmi var það rúmlega 1% 

árið 1980 (OECD, 2011). 

 

 

Í töflu 2, um breytingar á hlutfalli náttúrlegs atvinnuleysis og þróun þess sjáum við að náttúru-

legt atvinnuleysi hefur mælst hér á landi mun lægra en það sem gengur og gerist í löndum í 

kringum okkur. Síðustu ár hefur það þó aukist meira hér á landi en til að mynda í Noregi, þar 

sem nú er lægsta náttúrulega atvinnuleysið. Árið 2006 var náttúrulegt atvinnuleysi hér á landi 

3,49% á meðan það var hæst í Finnlandi 8,58% af þeim löndum sem sýnd eru í töflu hér að 

ofan. Finnland hefur löngum verið með hátt náttúrulegt atvinnuleysi miðað við aðrar Norður-

landaþjóðir. Noregur hefur verið með fremur stöðugt náttúrulegt atvinnuleysi, farið úr 3.55% 

niður í 3.26% á þessu tímabili (OECD, 2011). 

Þegar atvinnuleysi er skoðað er það gert með tilliti til þess hvert vinnuaflið raunverulega er. 

Vinnuafl samanstendur af starfandi einstaklingum að meðtöldum þeim sem eru atvinnulausir 

(Hagstofa Íslands, 2012).  

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Danmörk 4,98 5,01 5,10 5,34 5,51 5,58

Finnland 8,58 8,25 8,02 8,19 8,32 8,30

Þýskaland 8,18 7,95 7,73 7,66 7,51 7,34

Ísland 3,49 3,71 4,03 4,36 4,67 4,86

Noregur 3,55 3,32 3,24 3,28 3,32 3,26

Svíþjóð 7,30 7,30 7,30 7,33 7,21 7,01

Bretland 5,77 5,97 6,17 6,56 6,73 6,83

Breytingar á hlutfalli % náttúrulegs atvinnuleysi og þróun þess á 

árunum 2006-2011
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Hér í töflu 3, sést hvert meðalatvinnuleysi sem hlutfall af vinnuafli hefur verið hér á landi og í 

nágrannalöndum okkar á árunum 2003 til 2010. Ísland var lengi með lægsta hlutfall atvinnu-

lausra sem hlutfall af vinnuafli. Lægst var atvinnuleysishlutfallið á árinu 2007 einungis 2,3% 

en hefur þrefaldast síðan þá. Árið 2009 var Ísland ekki lengur með lægsta hlutfall atvinnu-

leysis af þessum löndum, Noregur fékk þann heiður að vera með lægsta atvinnuleysishlutfall 

af vinnuafli árið 2009 og er enn meðal þessara landa (OECD, 2011). 

2.1.2. Atvinnuleysi, fræðin og kenningar. 

 

Adam Smith (1927) setti fram kenningu um Skipulag náttúrulegs frelsis eða „The system of 

liberty“ sem gekk út á að „atvinnulífið gæti verið skipulegt án þess að þurfa að vera 

skipulagt. Á frjálsum markaði getur myndast röð og regla í krafti frjálsra viðskipta og 

annarra eðlilegra samskipta einstaklinganna“ (Smith & Viner, 1927). Hann vildi meina að 

frjáls markaður væri þannig gerður að röð og regla myndaðist í krafti frjálsra viðskipta því 

það einfaldlega leitaði í nýtt náttúrulegt ástand (Smith & Viner, 1927) 

Edmund Phelps (1969) hefur verið einn merkasti áhrifamaðurinn í þjóðhagfræðinni nú á 

seinni tímum. Hann hefur lagt mikla áherslu á að skýra út sambandið á milli verðbólgu og 

atvinnuleysis. Áður hafði verið talið að samband á milli hærra atvinnuleysis og lágri verð-

bólgu væri stöðugt og eina leiðin væri að auka verðbólgu til þess að lækka atvinnuleysið. 

Phelps kom með nýja sýn á þessa þætti. Hann taldi að þetta væri einungis hægt í skemmri 

tíma en ekki til lengri tíma þar sem að með þessari leið væri verið að hafa áhrif á eftirspurnar-

hlið hagkerfisins og það hefði ekki jákvæð áhrif til lengri tíma litið. Hann taldi að atvinnuleysi 

réðist ekki af verðbólgu heldur stjórnaðist hún af raunverulegum aðstæðum sem væru til 

staðar á vinnumarkaðinum, það er af framboðshlið hagkerfisins. Phelps vildi meina að ef að 

verðbólgan hækkar umfram tiltekin mörk þá sé við því að búast að einstaklingar myndi 

Tafla 3 Atvinnuleysi hlutfalla af vinnuafli 
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væntingar um meiri verðbólgu sem verður til aukins launaskriðs sem verður til enn meiri 

verðbólgu. Þannig að lægra atvinnuleysi núna þýddi hærri verðbólgu í framtíðinni (Phelps, 

1969). 

Phelps hefur einnig sett fram kenningu um að tengsl séu á milli menntunar og atvinnuleysis. 

Hann vildi meina að menntun beri með sér „hæfileika til þess að læra“ og þar með að það 

væri auðveldara fyrir vel menntaða einstaklinga að tileinka sér nýja þekkingu. Af því leiðir að 

auðveldara er fyrir vel menntaðar þjóðir að tileinka sér nýja tækni, og geta þar af leiðandi búið 

við aukin hagvöxt (Phelps, 1969).  

Á síðustu árum hefur þessi tilgáta verið staðfest með ýmsum tölfræðirannsóknum. Menntun er 

þar talin vera lykilatriði í hagvexti þjóða (Francesconi, Orszag, Phelps, & Zoega, 2000). 

 

2.2. Afleiðingar atvinnuleysis 
 

Vinnan mótar sjálfsmat okkar, hún styrkir okkur að innan sem utan, hún sýnir út á við stöðu 

okkar í samfélaginu ásamt því að veita okkur eitt það mikilvægasta sem er öryggi (Garðar 

Gíslason, 1998).  

Við atvinnumissi erum við svipt þessum þáttum, við tekur óöryggi og jafnvel ótti (Jón 

Sigurður Karlsson, 1992). Þetta á sérstaklega við á tímum sem þessum þegar mikið er um 

langtíma atvinnuleysi. Fólk í mismunandi stöðum og úr ólíkum stéttum missir vinnu sína. Á 

árunum 2006 til 2007 hugsuðu fáir um að svo skjótt gæti harðnað á dalnum og fótum jafn 

skyndilega kippt undan einstaklingum, eins og raun bar vitni.  

Að missa vinnuna getur haft veigamiklar afleiðingar í för með sér. Einstaklingur sem hefur 

sótt vinnu þarf ekki lengur að sinna þeirri skyldu. Þetta getur leitt til þess að einstaklingar 

missa tengsl við annað fólk og einangrast félagslega í samfélaginu. Þessir einstaklingar ganga 

í gegnum meiri streitu og vanlíðan en þeir hafa upplifað fyrir atvinnumissinn, þeir finna fyrir 

lélegra sjálfsmati og jafnvel tilgangsleysi. Það sem helst orsakar þessa vanlíðan og streitu, er 

að lífskjör breytast til hins verra og fjárhagsáhyggjur aukast. Því hefur verið haldið fram að 

atvinnumissir sé ekki ólíkt því að missa ástvin og viðbrögðin minni á sorgarviðbrögð við það 

að verða fyrir slíkum missi. Sumir einstaklingar hafa stundum unnið á sama vinnustað ára-

tugum saman eða jafnvel alla sína starfsævi (Jón Sigurður Karlsson, 1992). 
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Í áfangaskýrslu sem gerð var árið 2009 fyrir Jafnréttisvaktina var skoðað hver munurinn væri 

á viðbrögðum karla og kvenna við atvinnuleysi. Þar er haft eftir sérfræðingum og ráðgjöfum 

að karlmenn eigi erfiðara með að þiggja aðstoð í formi úrræða. Þá er átt við að þeir eigi 

erfiðara með að sækja námskeið, fræðslu eða viðtöl. Þeir vilja fremur sækja í stuðning frá 

þeim sem eru í sambærilegri stöðu. Einnig vakti það athygli að konur eru frekar tilbúnar til 

þess að sækja um störf sem ekki falla undir þeirra fyrri starfsreynslu en karlar. Þeir vilja síður 

sækja um vinnu sem þeir hafa ekki komið að áður (Jafnréttisvaktin, 2009).  

Karlmenn tengja sjálfsmynd sína frekar við vinnu en konur og það hefur ríkari áhrif á félags-

lega stöðu þeirra. Þeir eru líklegri til þess að einangra sig eftir atvinnumissi fremur en konur. 

Með tilliti til þess að karlmenn séu líklegri til að einangra sig félagslega ásamt því að eiga 

erfitt með að sækja þau úrræði sem boðið er upp á, er brýnt að ná þeim út úr þessum vítahring. 

Mikilvægt er að reyna að fá þá til þess að sækja átaksverkefni sem boðið er upp á, enda er það 

leið til þess að draga úr líkum á að einstaklingur leiðist í félagsleg vandamál með afdrifaríkum 

afleiðingum (Jón Sigurður Karlsson, 1992).  

 

2.3. Atvinnuleysi á Íslandi  

 

Atvinnuleysishlutfall hefur haldist hátt frá lokum ársins 2008 á Íslandi.  

 

Mynd 1 Atvinnuleysi árin 2007 – 2011 á Íslandi 

Eftir bankahrunið svonefnda árið 2008 jókst atvinnuleysi á Íslandi töluvert. Frá því að vera 

undir eitt prósent árið 2007 þá jókst atvinnuleysi hratt og náði hámarki 9,3% á mánaðamótum 
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febrúar og mars árið 2010. Sveiflurnar eru eðlilegar milli árshluta og atvinnuleysi ætti þess 

vegna að halda áfram að lækka ef vel er staðið að málum. Atvinnuleysi á Íslandi frá árinu 

2009 hefur verið töluvert hátt. Eins og venjan er þá er atvinnuleysið minna á sumrin heldur en 

á veturna. Atvinnulausir í desember árið 2009 voru 8,2% en í desember árið 2010, 8,0% og 

hafði því minnkað um 0,2 prósentustig. Í desember árið 2011 voru 7,3% hinsvegar atvinnu-

lausir og því má ætla að atvinnuleysi sé hægt og bítandi að minnka hér á landi 

(Vinnumálastofnun, 2012).  

Langtíma atvinnuleysi er eitt helsta áhyggjuefni þeirra sem koma að málefnum vinnu-

markaðarins í dag og fjöldi þeirra sem hafa verið atvinnulausir í meira en eitt ár fjölgar 

stöðugt .  

2.3.1. Atvinnuleysi eftir aldri og sveitarfélögum 

 

Í desember árið 2011 voru 12.679 manns atvinnulausir á Íslandi eða 7,3% af heildarvinnuafli 

landsins. Eins og gefur að skilja voru flestir atvinnulausir á höfuðborgarsvæðinu eða 8.705 

einstaklingar á móti 3.974 á landsbyggðinni (Vinnumálastofnun, 2012). 

Tafla 4 Atvinnuleysi eftir aldri og sveitarfélögum, desember 2011 

 

Ef litið er á atvinnuleysi eftir landshlutum í töflu 4, má sjá að flestir eru atvinnulausir á Suður-

nesjum eða 1.454 manns sem gera 12,8% vinnufærra einstaklinga þar. Atvinnulausir eru 

fæstir á Norðurlandi vestra eða 2,9% (Vinnumálastofnun, 2012). Skýringar á þessu eru margs-

konar en ein gæti verið sú að eftir að herinn yfirgaf landið árið 2006 (Landhelgisgæsla 

Íslands, 2011), þá jókst hlutfall atvinnulausra þar meira en annarsstaðar á landinu.  

Aldur 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ Alls

Höfuðborgarsvæðið 125 1.114 1.430 1.286 924 783 748 708 689 567 329 2 8.705

Vesturland 13 30 43 52 39 22 25 36 25 31 23 0 339

Vestfirðir 5 20 15 14 9 9 14 9 17 11 4 1 128

Norðurland vestra 5 20 16 8 9 11 7 11 14 8 8 0 117

Norðurland eystra 32 143 114 118 80 66 67 50 82 72 55 1 880

Austurland 6 46 50 42 22 27 27 27 28 23 27 0 325

Suðurland 25 107 94 81 81 70 65 65 48 57 38 0 731

Suðurnes 74 275 258 197 148 96 91 95 100 74 45 1 1.454

Landsbyggðin 160 641 590 512 388 301 296 293 314 276 200 3 3.974

Landið allt 285 1.755 2.020 1.798 1.312 1.084 1.044 1.001 1.003 843 529 5 12.679

Atvinnuleysi eftir sveitarfélögum og aldri 1. desember 2011
Aldur
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Þegar skoðað er aldur þeirra sem eru atvinnulausir þá sést að fjölmennasti aldurshópurinn á 

landinu öllu er aldursbilið frá 25 til 29 ára, alls 1.430 manns eða tæplega 16% allra. Þetta er 

ekki raunin með Vesturland en þar eru 52 skráðir atvinnulausir á aldursbilinu 30 til 34 ára, 

sem er 15% atvinnulausra á Vesturlandi. Það sem er áhugavert við þessa töflu er hversu hátt 

hlutfall fólks á aldrinum 20 til 39 ára er á þessum lista. Það segir okkur að það þarf að finna 

úrræði fyrir þetta aldursbil og styrkja þessa einstaklinga svo þeir komist fyrr út á vinnu-

markaðinn (Vinnumálastofnun, 2012). 

2.3.2. Atvinnulausir eftir kyni á Íslandi 

 

Atvinnulausir karlar eru mun fleiri heldur en konur á landinu öllu að undanskildu Austurlandi 

og Vesturlandi. 

Tafla 5 Kynjaskipting atvinnulausra einstaklinga á Íslandi 

 

 

Alls voru 6.761 karlar á atvinnuleysisskrá í desember árið 2011 á meðan 5.918 konur voru 

skráðar án atvinnu eins og sést í töflu 5. Á höfuðborgarsvæðinu eru því karlar rúmlega 54% af 

öllum atvinnulausum, á móti tæplega 46% konum. Á Vesturlandi voru 166 karlar án atvinnu á 

móti 173 konum. Það þýðir að karlarnir eru tæplega 49% af þeim sem eru skráðir atvinnu-

lausir á móti rúmlega 51% kvenna (Vinnumálastofnun, 2012). 

 

 

 

Karlar Konur 

Höfuðborgarsvæðið 4.729 3.976

Vesturland 166 173

Vestfirðir 65 63

Norðurland vestra 64 53

Norðurland eystra 458 422

Austurland 138 187

Suðurland 394 337

Suðurnes 747 707

Landið allt 6.761 5.918

Fjöldi atvinnulausra eftir kyni í lok desember 2011
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Þegar horft er á alla sem eru atvinnulausir þá eru flestir skráðir í Reykjavík en orsakast það af 

því að langflestir eru búsettir þar. Það sem sker sig að öðru leyti úr þessum tölum er að 

atvinnulausir á Suðurnesjum eru 11% af öllum á landinu. Á Vesturlandi eru karlar 166 manns 

eða ekki nema 2% af atvinnulausum á Íslandi (Vinnumálastofnun, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar skoðaðar eru tölur yfir atvinnulausar konur á Íslandi þá er það líkt og hjá körlunum að 

langflestar sem eru á höfuðborgarsvæðinu eða 67% allra kvenna án atvinnu. Það er einnig 

þannig að atvinnulausir á Suðurnesjum skera sig úr og eru atvinnulausar konur þar 12% allra 

kvenna á Íslandi sem eru án atvinnu. Konur á Vesturlandi eru 3% allra kvenna án atvinnu á 

Mynd 2 Hlutfall atvinnulausra karla í lok desember 2011 

Mynd 3 Hlutfall atvinnulausra kvenna í lok desember 2011 
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landinu. Við fjármálahrunið töpuðust mikið af því sem hægt er að nefna karllæg störf, en þá er 

átt við störf í iðnaði og í fiskvinnslu. Við það fjölgaði atvinnulausum karlmönnum á skrá til 

muna. Það hefur þó oftast verið þannig að fleiri konur hafa verið atvinnulausar á skrá 

(Vinnumálastofnun, 2012). 

 

Mynd 4 Þróun á atvinnuleysishlutfalli kynjanna árin 2006 til 2011 

Við sjáum hér hver þróun atvinnuleysishlutfall kynjanna síðustu 5 ár er. Þróunin tók breytingu 

árið 2008 þegar karlmenn urðu fleiri en konur á atvinnuleysisskrá (Vinnumálastofnun, 2012) 

 

2.3.3. Fjöldi atvinnulausra eftir menntun 

 

Tafla 6 Fjöldi atvinnulausra eftir menntun 

 

Samkvæmt töflu 6, sést að mestur fjöldi þeirra sem eru atvinnulausir í desember 2011 eru 

einstaklingar með einungis grunnskólanám eða um 51%. Það sem kemur hér mest á óvart er 

að næst á eftir koma háskólamenntaðir einstaklingar (Vinnumálastofnun, 2012). Ástæða þess 
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Karlar Konur

Grunnskólanám 7.374 53% 6.415 51% 3.521 2.894

Framhaldsnám ýmis 1.057 8% 1.161 9% 518 643

Iðnnám 1.941 14% 1.632 13% 1.254 378

Stúdent 1.546 11% 1.406 11% 590 816

Háskólanám 2.054 15% 2.065 16% 878 1.187

Alls 13.972 100% 12.679 100% 6.761 5.918

des.11

des.11des.10

Fjöldi atvinnulausra eftir menntun
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gæti hugsanlega verið sú að þeir vilja ekki hvaða starf sem er og gera kannski meiri kröfur um 

að komast í starf sem samræmist háskólamenntun sinni. Ef við berum desember 2011 við 

sama mánuð árið 2010, kemur í ljós að hlutfallið virðist ekki breytast mikið. Atvinnulausum 

fækkar um rúmlega 1.300 manns á árinu. Það kemur aftur á óvart að hlutfall háskóla-

menntaðra einstaklinga hækkar á milli ára um eitt prósentustig, úr 15% í 16%. Ef skoðuð er 

skipting kynjanna í desember árið 2011 í töflu 6, þá eru háskólamenntaðar konur töluvert 

fleiri á atvinnuleysisskrá en karlar. Mikill munur er á kynjunum þegar atvinnuleysi er borið 

saman hjá þeim sem eru með iðnnám en það skýrist að því leyti að miklu fleiri karlar eru iðn-

menntaðir en konur (Vinnumálastofnun, 2012). 
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3. Vesturland 
 

Áherslan í þessari ritgerð er að vinna með verkefni sem heyra undir Vinnumálastofnun 

Vesturlands og Símenntunarmiðstöð Vesturlands. Á Vesturlandi voru 339 manns atvinnu-

lausir í desember árið 2011 eða 3,8% og er það vel undir landsmeðaltali (Vinnumálastofnun, 

2012). 

Vesturland er töluvert stórt landfræðilega og þar af leiðandi stórt vinnumarkaðssvæði. Á 

svæðinu eru fjórir kaupstaðir og er strjálbýli töluvert. Þéttbýlisstaðirnir eru Akranes með 

6.592 íbúa, Borgabyggð með 3.470 íbúa, Stykkishólmur með 1.108 íbúa, Snæfellsbær með 

1.737 íbúa, Grundarfjörður með 899 íbúa, Dalabyggð með 686 íbúa. Í dreifbýli eru Eyja- og 

Miklaholtshreppur með 132 íbúa, Helgafellsveit með 57 íbúa, Hvalfjarðarsveit með 627 íbúa 

og Skorradalshreppur með 60 íbúa. Tölurnar miðast við 1. janúar 2012 og er þá heildarfjöldi 

íbúa á þessu svæði 15.368 íbúar. Á Vesturlandi búa fleiri karlmenn heldur en konur. Á 

Akranesi eru karlar 51% á meðan konur eru 49%. Í öðrum sveitarfélögum er þetta svipað, alls 

staðar eru karlar fleiri en konur að undanskildum Grundarfjarðabæ þar sem karlar eru 446 á 

meðan konur eru 453. Samtals eru karlar 51% á Vesturlandi á meðan konur eru 49%. Á 

Akranesi eru karlar 3.368 á meðan konur eru 3.224 (Hagstofa Íslands, 2012).  

Akraneskaupstaður var hér áður fyrr mikill sjávarútvegsbær og var það helsti drifkraftur 

bæjarfélagsins. Einnig er þar staðsett Sementsverksmiðjan, áður Sementsverksmiðja Ríkisins 

og störfuðu þar á annað hundrað manns þegar mest var. Á síðasta ári hefur nánast öllum 

starfsmönnum verið sagt þar upp. Sementsverksmiðjan var karlavinnustaður og setti mikinn 

svip á bæinn en því miður hefur það breyst. Rétt utan við Akranes eru tvö stóriðjufyrirtæki, 

Elkem járnblendiverksmiðja og svo Norðurál álverksmiðja. Mikill samdráttur hefur verið hjá 

Elkem undanfarið ár og hafa þar hópuppsagnir átt sér stað í vetur (Gísli Gíslason, 2004).  

Í Borgarbyggð voru nokkur stór fyrirtæki sem héldu atvinnulífi bæjarins í blóma. Loftorka, 

Vírnet, BM Vallá, Borgarverk og Eðalfiskur. Þessi fyrirtæki hafa þurft að hagræða verulega 

ásamt því að fækka fjölda starfsmanna á undanförnum árum. Einnig var nokkuð mikið um að 

fólk starfaði fyrir Sparisjóð Mýrarsýslu og Arion banka en eftir hrunið 2008 breyttist allt í 

kringum þessa tvo banka. Sparisjóður Mýrarsýslu er ekki lengur til og Arion banki er í 

Borgarbyggð með breytta starfsemi. Í Borgarbyggð búa 3.470 manns (Hagstofa Íslands, 

2012). 
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Í Stykkishólmi búa um 1.108 manns og þar var atvinnuástand ágætt. Fiskvinnslufyrirtækið 

Ágústson er öflugt og hefur meðal annars þurft að færa hluta starfsemi sinnar til Danmerkur 

en nokkur önnur fiskvinnslufyrirtæki eru á staðnum. Fólkið hefur reitt sig á fiskvinnslu í 

bænum og hefur það gengið ágætlega. Þrátt fyrir að hrun á rækjustofni hafi komið sér 

ákaflega illa fyrir bæjarfélagið og sveitarfélög þar í kring sem byggðu útgerð sína á slíkum 

veiðum. Enda mikið tap sem varð við hrun rækjustofnsins fyrir þá aðila sem grundvölluðu 

útgerð sína og starfsemi í kringum þann veiðiskap (Einar K. Guðfinnsson, 2004). 

Í Snæfellsbæ sem og í Grundarfjarðarbæ er fiskvinnsla aðallífæð bæjarfélaganna og hafa 

þessir tveir staðir verið með stór fiskvinnslufyrirtæki sem helstu atvinnuveitendur fyrir 

bæjarbúa. Fiskvinnslufyrirtæki hafa þurft að segja upp starfsmönnum og hafa sumhver fyrir-

tæki farið í gjaldþrot og hafa því einhverjir starfsmenn þurft að færa sig um set í vinnu eða eru 

jafnvel atvinnulausir. 

 

3.1. Fjöldi atvinnulausra á Vesturlandi 
 

Atvinnuleysi á Vesturlandi var á bilinu 0,7% og upp í 4,9% síðustu tuttugu ár en árið 2008 

jókst atvinnuleysi úr 1,4% í 5,0%. Það segir okkur að á Vesturlandi voru 393 manns að 

meðaltali á atvinnuleysisskrá árið 2010 og skiptist þannig að um 211 karlar og 182 konur voru 

að meðaltali atvinnulaus (Vinnumálastofnun, 2012).  

 

Tafla 7 Fjöldi atvinnulausra á Vesturlandi, desember 2011 
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Samkvæmt tölum Vinnumálastofnunar voru tæplega 7.800 manns vinnufærir á Vesturlandi í 

lok desember 2011. Alls voru 339 manns skráðir atvinnulausir og þar af voru 166 karlar og 

173 konur, flestir voru á Akranesi eða 193 manns, sem gerir um 57% atvinnulausra á 

Vesturlandi. Í desember árið 2010 voru því 259 manns atvinnulausir á Akranesi og því hefur 

ástandið lagast í atvinnumálum þar. Ef litið er á Vesturland í heild sinni hefur atvinnuleysi 

minnkað frá því í desember 2010 þar til í desember 2011. Atvinnulausum hefur fækkað um 87 

á því ári sem er mjög jákvæð þróun. Kynjahlutfall er nokkuð jafnt en þó eru atvinnulausar 

konur örlítið fleiri en atvinnulausir karlar og munar þar um tæpum tveimur prósentustigum 

(Vinnumálastofnun, 2012). 

Þessar tölur eru meðaltalstölur yfir árin og lýsa ekki ítarlega hvernig þróunin hefur verið í 

atvinnuleysi. Það er alltaf þannig að atvinnuleysi er minna seint á vorin og fram á haust, þá 

eykst framboð á vinnu og því er minna atvinnuleysi (Vinnumálastofnun, 2012).  
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4. Úrræði og átaksverkefni 
 

Mikilvægt framlag til hagfræðinnar var rannsókn Edmund S. Phelps (1969) á 

ákvörðunarþáttum rannsóknar- og þróunarstarfsemi. Þar byggði hann á klassísku líkani með 

vinnuafli, fjármagni og tækniþekkingu. Síðar þróaði hann þessa kenningu sína með 

rannsóknum á mannauði og útbreiðslu þekkingar. Í þeirri rannsókn var hann í samstarfi við 

Richard R. Nelson og rannsökuðu þeir áhrif menntunar á tækniþróun landa og töldu þeir að 

það væri mjög mikilvægt fyrir hagvöxt þjóða að einstaklingar hlytu góða menntun. 

Rannsóknin sýndi fram á að menntaðir einstaklingar ættu auðveldara með að tileinka sér nýja 

tækni sem væri til þess gerð að auka á innleiðingu tækniframfara hjá þjóðum. Í rannsókn 

þeirra Phelps og Nelson var sýnt fram á að störf menntaðra einstaklinga væru alla jafnan betur 

launuð en störf ófaglærðra. Phelps vildi meina það að miðað við niðurstöður þeirra rannsóknir 

sem gerðar hefðu verið á tengslum menntunar og hagvexti þjóða að þá væri rík ástæða til þess 

að niðurgreiða kostnað við menntun fyrir einstaklinga (Nelson & Phelps, 1966).  

Þrátt fyrir að atvinnuleysi á Vesturlandi hafi ekki verið hlutfallslega jafn mikið og á landsvísu 

þá er atvinnuleysi þar engu að síður vandamál. Það þarf að aðstoða þessa einstaklinga sem eru 

atvinnulausir, undirbúa þá og hjálpa þeim að komast aftur út á vinnumarkaðinn.  

 

4.1. Rannsóknir á úrræðum og átaksverkefnum erlendis 
 

Eitt af því sem vestræn velferðarríki hafa einblínt á undanfarna áratugi eða svo er að auka á 

virkni þeirra sem glíma við atvinnuleysi, til þess að bæta lífsgæði þeirra og líkur á að þeir 

komist sem fyrst út á vinnumarkaðinn. 

 

„Too Bad to Benefit? Effect Heterogeneity of Public Training Program“ er rannsókn sem var 

gerð í Þýskalandi árið 2007. Þar voru rannsökuð áhrif þess að vera með fjölbreytta opinbera 

þjálfum fyrir atvinnulausa í Þýskalandi á mismunandi jaðarhópa samfélagsins. Tilgangurinn 

var að kanna hvort að þessi úrræði og átaksverkefni væru að skila tilætluðum árangri og mark-

miðum. Áður höfðu verið gerðar sambærilegar rannsóknir á þessum efnum og niðurstöður 

þeirra verið mjög misvísandi (Ulf, Schneide, & Uhlendorf, 2007). 

Rannsóknin var gerð til þess að varpa ljósi á það hvort úrræðin séu í réttu jafnvægi, með 

nægan fjölbreytileika og hvort að aldur hafi eitthvað með það að gera hvernig þau nýtast. 
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Þetta var gert út frá þrem tegundum átaksverkefna það er 1. námstengd úrræði, 2. hagnýt 

úrræði og svo 3. starfsþjálfun innan fyrirtækja, Allt voru þetta langtíma verkefni sem tóku 

lengri tíma en 6 til 8 vikur. 1. Námstengd úrræði voru sem dæmi tölvukennsla eða 

upplýsingatæknikennsla. 2. Hagnýt úrræði voru meira í anda þess að læra með því að 

framkvæma „learning by doing“, í anda þess að vera á námssamningi eða í starfsnámi. 3. 

Starfsþjálfun þar sem einstaklingarnir fengu að upplifa það að vera að vinna við raunveruleg 

verkefni í fyrirtækjum, undir umsjón sérfræðings eða fagaðila. Helstu niðurstöður þessara 

rannsókna sýndu að úrræði og verkefni, sama af hvaða toga þau voru skiluðu oftar starfs-

mönnum bæði fyrr út á vinnumarkaðinn aftur, ásamt því að það skilaði þeim oftar í hærra 

launaða vinnu en þeir einstaklingar sem tóku ekki þátt í neinum úrræðum. Það verkefni sem 

virtist vera að skila sér hvað mest til þátttakenda var úrræði eitt, sem var upplýsinga- og tölvu-

tækni og einstaklingum fannst hvað mikilvægast. Yfir 85% einstaklinga sem voru í úrræðum 

tóku þátt í þessu tiltekna úrræði (Ulf, Schneide, & Uhlendorf, 2007).  

Líkurnar á að komast út á vinnumarkaðinn aftur af úrræði eitt, jukust 13 mánuðum eftir að 

einstaklingurinn hóf nám í upplýsinga- og tölvutækni. Af úrræði tvö jukust atvinnulíkur 

einstaklingsins sjö til átta mánuðum eftir að hann hafði byrjað í úrræðinu. Af úrræði þrjú voru 

jákvæðar líkur á atvinnu um 10 mánuðum eftir að einstaklingur hóf starfsþjálfun. Varðandi 

tekjumöguleika eftir námskeið þá kom einnig í ljós að einstaklingar sem tóku þátt í einhverju 

af þessum þremur úrræðum sem í boði voru fengu að meðaltali um það bil 130 evrum meira á 

mánuði en aðrir sem ekki voru þátttakendur í úrræðunum. Helsti munurinn var þó þegar kynin 

voru borin saman en þá voru konur yfirleitt lengur að fá störf aftur og sérstaklega ef þær 

höfðu náð 43 ára aldri (Ulf, Schneide, & Uhlendorf, 2007). 

 

„Active Labour Market Policy and Unemployment Scarring: A Ten-year Swedish Panel 

Study“ er rannsókn sem gerð var í Svíþjóð á árunum 1991 til 2003 þar sem skoðað var 10 ára 

tímabil um áhrif átaksverkefna á atvinnuleysi. Í rannsókninni er fjallað um hvaða áhrif 

atvinnuleysi hefur á laun þegar inn á atvinnumarkaðinn er aftur komið eftir atvinnuleysi, og 

hvort að Active Labour Market Program hér eftir ALMP eða starfstengd úrræði fyrir atvinnu-

lausa hafa einhver áhrif á þennan þátt (Strandh & Nordlund, 2008). 

Það sem vakti athygli Strandh og Nordlund var rannsókn sem gerð var í Þýskalandi og í 

Bandaríkjunum og hafði leitt það í ljós að eftir að hafa verið atvinnulaus í að minnsta kosti 10 

vikur mátti einstaklingurinn búast við að fá um 7% lægri laun í nýrri vinnu. Þessi hlutfallslega 

lækkun launa jókst eftir því sem atvinnuleysið var lengra og eftir eins árs atvinnuleysi var 

launaskerðingin orðin 19% í Þýskalandi en jafnvel hærri í Bandaríkjunum. Þessar niðurstöður 
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fengu yfirvöld til þess að spyrja sig þeirrar spurningar hvort að átaksverkefni fyrir atvinnu-

lausa væru til þess gerð að varna þessum afleiðingum sem launaskerðing er (Strandh & 

Nordlund, 2008).  

Staðreyndin er sú að langtíma afleiðing atvinnuleysis verður minni þegar samfélagið leggur 

áherslu á náms- og starfsúrræði fyrir vinnuaflið fyrir, meðan og eftir að atvinnuleysistímabil 

hafa átt sér stað. Þessar staðreyndir sýna fram á að ALMP geti verið mjög mikilvægt tæki til 

að draga úr þessum afleiðingum af langtíma atvinnuleysi (Strandh & Nordlund, 2008). 

Rannsóknir sem hafa verið gerðar í Svíþjóð og Skandinavíu sýna að jákvæð áhrif séu af 

ALMP og það gagnist vel til þess að einstaklingar finni sér starf án þess að verða fyrir launa-

skerðingu. Sömu sögu er að segja um reynslu innan OECD, ALMP hefur jákvæð áhrif á 

atvinnuleitendur. Sænsk rannsókn hafði sýnt fram á að úrræði sem tóku lengri tíma en 100 

daga höfðu skilað betri árangri en þau sem voru yfir skemmri tíma en 100 daga. Langtíma 

úrræði eru að vísu dýrari, en þau virðast skila sér í betri árangri (Strandh & Nordlund, 2008).  

 

Tilgátan var sú að allar gerðir ALMP væru áhrifaríkar. Áhrifin væru mest strax í upphafi en 

minni eftir því sem lengra liði á. Þannig að eftir því sem lengra liði frá úrræðinu þá fjara áhrif 

þess út. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að tilgáta þeirra reyndist rétt, það er að áhrifin eru 

mest þegar um skammtíma atvinnuleysi er að ræða, en áhrifin fjara úr eftir því sem lengra 

líður á atvinnuleysið. Það eru þó taldir fram takmarkanir á rannsókninni þar sem hún er gerð á 

tímum þar sem að vinnumarkaður var mjög erfiður eða á tímabilinu 1991 til 2003 í Svíþjóð 

(Strandh & Nordlund, 2008). 

Úrræði innan ALMP eru misjöfn og eru að virka misjafnlega vel. Það skiptir máli að vanda 

úrræði og passa upp á að þau séu í takti við það sem samfélagið er að kalla eftir. Fjölbreyti-

leiki er mikilvægur þar sem einstaklingar hafa ólíkar þarfir enda sýndi rannsóknin fram á að 

eftir því sem menntun einstaklinga er meiri þeim mun minni áhrif hafa þessi úrræði. Úrræðin 

henta fremur þeim sem eru með litla eða enga menntun (Strandh & Nordlund, 2008).  

 

„Active labour market programmes in Norway: are they helpful for social assistance 

recipients?“ er rannsókn sem Dahl og Lorentze kynntu árið 2005 og fjallar um verkefna á 

borð við ALMP, sem hafa verið í gangi víða í Evrópu, en einnig hefur það er notað í 

markvissum tilgangi til að fækka bótaþegum í Bandaríkjunum (Dahl & Lorentze, 2005).  

Rannsóknin átti að svara ákveðnum spurningum, það er hvort að einstaklingar sem eru 

atvinnulausir geti aukið lífsgæði sín? Hvort að vinnuframlag þeirra, ásamt tekjum, aukist í 

kjölfar þess að taka þátt í slíku úrræði? Hvort að einstaklingar sem taka þátt í þessum 
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úrræðum telji sig hafa tekjur sem eru undir fátækramörkum eða viðmiðunarmörkum sem 

notuð eru af ríkisstjórn? Hvort að áhrif ALMP séu til lengri tíma litið að skila sér? (Dahl & 

Lorentze, 2005).  

 

Niðurstaðan er í stuttu máli sú, að vinnumarkaðsúrræði standa fyrir sínu. Almenn námskeið 

eru samt ekki að koma eins vel út eins og starfsþjálfunarnámskeið sem virðast skila sér betur 

til einstaklinganna. ALMP í flestum tilvikum hækka tekjur og auka líkur á að einstaklingur fái 

vinnu á ný. Hversu vel úrræðin virka fer eftir því hvaða úrræði er beitt á hvern og einn. Það 

þarf að huga vel að því hvernig staðið er að notkun úrræða, þau eru misjöfn og virka misjafn-

lega vel á mismunandi einstaklinga. Úrræði A á ekki endilega við einstaklinga í hópi B og 

öfugt. Það kom einnig fram að einstaklingar sem höfðu farið í gegnum slík úrræði áttu enn í 

lífskjarabaráttu með tekjur undir viðmiðunarmörkum. Þessi úrræði koma þar af leiðandi ekki í 

veg fyrir fátækt en þau geta þó í flestum tilfellum bætt lífskjör einstaklinga (Dahl & Lorentze, 

2005).  

 

4.2. Einstaklingar í úrræðum á landsvísu 
 

Átaksverkefni fyrir atvinnulausa eru mjög mikilvægur þáttur í því að koma einstaklingum 

aftur úr á vinnumarkaðinn.  

 

Tafla 8 Fjöldi einstaklinga í úrræðum í desember 2011 

Í töflu 8 sést hlutfall þeirra sem eru í úrræðum á vegum Vinnumálastofnunnar í desember 

2011. Á Vesturlandi voru 188 einstaklingar skráðir í úrræði á þessum tíma. Stærsti hluti þeirra 

sem þarna eru taldir eru skráðir í starfstengd vinnumarkaðsúrræði (Vinnumálastofnun, 2012). 

Fjöldi einstaklinga í úrræðum desember 2011
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Stuðningur við starfsleit 328 4 11 14 20 26 403

Sjálfsefling og heilsa 37 37

Smiðjur, klúbbar og listsköpun 68 58 1 20 1 14 1 163

Grunnnám 277 29 1 2 10 16 16 351

Tölvu, bókhald og skrifstofunám 155 67 12 2 1 13 250

Aukin starfshæfni 77 11 13 21 1 6 6 19 154

Nýsköpunarúrræði 42 6 2 9 2 5 3 9 78

Starfstengd vinnumarkaðsúrræði 92 28 108 21 29 79 14 53 424

Námssamningar 938 196 40 8 4 135 44 54 1.419

Samtals 2.014 399 188 97 37 269 123 152 3.279
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Hér skal það sett sem fyrirvari í töflunni, að í desembermánuði fækkar verulega úrræðum. Til 

að mynda á Vesturlandi lauk námskeiðum í lok nóvember eða byrjun desembermánaðar og 

engin námskeið sett af stað fyrr en eftir áramótin 2011/2012 (Hekla Gunnarsdóttir, 2012).  

 

4.3. Hlutverk Vinnumálastofnunar 
 

Vinnumálastofnun hefur það verkefni að halda utan um skráningu atvinnulausra, sjá um út-

reikninga ásamt greiðslu á atvinnuleysisbótum. Þeim ber einnig að sjá um skipulag á úrræðum 

og átaksverkefnum fyrir atvinnuleitendur og að halda uppi starfsstöðvum víða um land skv. 

lögum nr. 55/2006, um vinnumarkaðsaðgerðir ( Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006). 

Vinnumálastofnun hefur á sínum snærum ráðgjafa sem sjá um að annast einstaklingsbundnar 

þarfir og leiðbeina atvinnuleitendanum ef þess er þörf (Vinnumálastofnun, 2012).  

Umsjón með verkefnum á vegum Vinnumálastofnunar á Vesturlandi hefur verið í höndum 

Símenntunarmiðstöðvar Vesturlands. Á þeirra vegum hafa mörg námskeið verið haldin fyrir 

einstaklinga í atvinnuleit. Námskeiðin hafa verið sniðin með það í huga að atvinnuleitendur 

komi vel undirbúnir aftur út á vinnumarkaðinn og jafnvel sterkari starfsmenn en áður. Einnig 

að styrkja atvinnuleitendur og styðja við þá í atvinnuleitinni (Vinnumálastofnun, 2012); 

(Hekla Gunnarsdóttir, 2012). 

 

4.4. Hlutverk Símenntunarmiðstöðvar Vesturlands  
 

Markmið og hlutverk Símenntunarmiðstöðvar Vesturlands er að styðja við íslenskt atvinnulíf 

með því að bjóða upp á endur- og símenntun og þá sérstaklega með þarfir íbúa á Vesturlandi í 

huga. Hlutverk Símenntunarmiðstöðvar Vesturlands er að stuðla að bættum skilyrðum til 

búsetu, greina þörf og þannig geta boðið upp á þá menntun sem samfélagið kallar eftir og er 

miðað að þörfum einstaklinga og atvinnulífsins í heild. Einnig er það hlutverk hennar að bjóða 

upp á náms-, starfs- og almenna ráðgjöf ásamt því að auka á fullorðinsfræðslu á svæðinu 

(Símenntunarmiðstöð Vesturlands, 2012). 

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi hefur boðið upp á fjölmargar námsleiðir sem úrræði fyrir 

einstaklinga í atvinnuleit og verið í traustu samstarfi með það við svæðisskrifstofu 

Vinnumálastofnunar á Vesturlandi. Markmið þessara úrræða er að auka á færni atvinnu-



  
Síða 32 

 
  

leitenda, efla þá og gera það hæfari til þess að takast á við breyttar aðstæður á vinnumarkaði 

(Símenntunarmiðstöð Vesturlands, 2012).  

Námskeið sem þessi eru til þess gerð að styrkja þá einstaklinga sem eru atvinnulausir. 

Námskeiðin eru mörg og mismunandi, sem dæmi má nefna er að boðið er upp á 

sjálfsstyrkingarnámskeið, tölvunámskeið (ritvinnsla, töflureiknir ásamt almennu tölvunámi), 

ýmis hagnýt námskeið sem og starfsleitarnámskeið. Einnig eru í boði lengri námsleiðir, nám 

sem er á bilinu 60 til 1000 kennslustundir. Það nám er byggt á námskrá sem samþykkt er af 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og er kennd af Símenntunarmiðstöð Vesturlands. Fyrir 

útlendinga er í boði námsleið sem ber heitið Landnemaskólinn, en þar er lögð áhersla á 

íslenskukennslu, vinnustaðaþjálfun og margt fleira. Allar þessar námsleiðir geta reynst 

atvinnulausum mjög vel, þau eru oftast vel sótt ásamt því að það ríkir almenn ánægja meðal 

þátttakenda (Vinnumálastofnun, 2012); (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2012); 

(Símenntunarmiðstöð Vesturlands, 2012). 

 

 

4.5. Fjöldi einstaklinga í úrræðum á Vesturlandi 
 

 

Tafla 9 Einstaklingar í úrræðum á Vesturlandi árið 2010 

Sjá má í töflu 9, sem sýnir okkur einstaklinga í úrræðum á Vesturlandi árið 2010, þar voru 

langflestir í starfstengdum úrræðum (Vinnumálastofnun, 2011). Í viðtali sem tekið var við 

forstöðumann Vinnumálastofnunar á Vesturlandi kom fram að það sé reynsla þeirra síðustu 

ára að starfsúrræðin séu að skila mjög miklum árangri sérstaklega þegar starfssamningurinn er 

við almenn fyrirtæki (Guðrún Gísladóttir, 2012).  

Einstaklingar í úrræðum á Vesturlandi árið 2010
Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

Átaksverkefni 2 3 4 4 7 15 16 17 8 5 4 3

Fræðslumiðstöð atvinnulífssins 0 28 28 50 25 5 0 1 1 30 19 16

Grunnúrræði 1 23 37 39 16 31 0 15 28 40 58 18

Námssamningar 7 43 21 21 21 9 0 0 3 3 3 3

Námsstyrkir 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Námstengd úrræði 3 59 115 135 44 0 22 6 26 45 36 13

Nýsköpunarverkefni 1 1 4 6 4 6 5 2 4 2 2 3

Smiðjur og klúbbar 32 70 12 37 0 0 0 0 30 27 0 0

Starfstengd úrræði 0 0 45 65 91 49 77 84 67 91 106 101

Starfsþjálfun og reynsluráðning 7 6 5 12 9 10 11 10 16 16 14 15

Heildarfjöldi 10 233 271 369 217 140 131 135 183 259 242 172
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Rúmlega 500 manns voru í námstengdum úrræðum og rúmlega 300 í grunnúrræðum. Í 

námstengdum úrræðum var einstaklingum beint aftur í nám með ákveðnu aðhaldi og 

stuðningi, en í grunnúrræðum voru einstaklingar að útbúa sér ferilmöppu ásamt því að fara 

yfir grunnatriði þess að finna sér vinnu (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2010).  

 

Tafla 10 Einstaklingar í úrræðum á Vesturlandi árið 2011 

Árið 2011 voru langflestir í smiðjum, klúbbum og listsköpun eða 964 aðilar eins og sjá  má í 

töflu 10 (Vinnumálastofnun, 2012). Þess má geta að ekki var gefið neitt út varðandi einstak-

linga í úrræðum á Vesturlandi í júlí, ágúst og september og því sjást engar tölulegar 

upplýsingar í töflu 10. Það er fróðlegt að sjá að árið 2010 voru rétt rúmlega 200 manns í 

úrræðinu smiðjur og klúbbar en árið 2011 voru rúmlega 950 manns í úrræðinu smiðjur, 

klúbbar og listsköpun. Ástæðuna má eflaust rekja til þess að undir þennan flokk fellur 

Frumkvöðlasmiðja, sem var gríðarlega stórt verkefni á Vesturlandi og svo námskeið líkt og 

kvikmyndagerð og leiklist (Guðrún Gísladóttir, 2012); (G. Ágúst Pétursson, 2012).  

 

4.6. Vinnumarkaðsúrræði í boði á Vesturlandi 
 

Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006, kveða á um allt það sem fellur undir 

vinnumiðlun. Þar er fjallað um mat á hæfni og skipulag á vinnumarkaðsúrræðum fyrir 

atvinnuleitendur sem eru til þess fallin að auka á færni viðkomandi í vinnumarkaðsaðgerðum. 

Það er markmið þessara laga að sérhver einstaklingur hljóti viðeigandi aðstoð til þess að verða 

virkur þátttakandi á vinnumarkaði og til að auka á jafnvægi á milli eftirspurnar og framboðs á 

vinnuafli í landinu ( Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006). 

Símenntunarmiðstöð Vesturlands hefur verið með í boði á hverri námsönn lengri námskeið 

sem byggð er á námsáætlunum gefnum út af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og eru vottuð af 

Einstaklingar í úrræðum á Vesturlandi árið 2011
Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

Aukin starfshæfni 21 15 16 5 0 0 8 11 13

Grunnnám 1 14 36 48 20 7 45 12 1

Námssamningar 9 12 19 18 21 0 37 39 40

Nýsköpun 0 0 0 8 12 9 4 4 2

Sjálfsefling og heilsa 0 8 21 12 4 0 35 32 0

Smiðjur, klúbbar og listsköpun 66 90 106 53 3 1 2 3 1

Starfstengd vinnumarkaðsúrræði 123 134 146 107 86 77 84 99 108

Stuðningur við starfsleit 0 0 30 48 17 0 43 21 11

Tölvu‐ bókh.‐ og skrifstofunám 0 20 13 0 15 15 0 21 12

Heildarfjöldi 220 293 387 299 178 109 258 242 188
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menntamálaráðuneytinu. Þetta eru námskrár sem eru 60 til 1000 kennslustunda námsleiðir og 

má meta námsleiðina til styttingar á frekara námi í framhaldsskólum. Þær námsleiðir sem hafa 

verið í boði eru til að mynda: Sterkari starfsmaður, Landnemaskólinn, Færni í ferðaþjónustu, 

Grunnmenntaskólinn, Þjónustuliðar, Fjölvirkjar, Aftur í nám og á áramótum hófst námsleiðin 

Nám í stóriðju. (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2012); (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

2009).  

Önnur styttri úrræði eða átaksverkefni eru einnig í boði og er þá helst um að ræða nokkurra 

vikna námskeið. Þessi vinnumarkaðsúrræði eru til að mynda upplýsinga- og tölvutækni, 

kennsla í gerð færnimöppu, sjálfsstyrkingarnámskeið, klúbbar, smiðjur eða önnur sér sniðin 

námskeið fyrir atvinnuleitendur (Hekla Gunnarsdóttir, 2012).  

Símenntunarmiðstöð Vesturlands hefur einnig séð um að halda utan um átaksverkefni sem 

ákveðin hafa verið af ríki og/eða sveitarfélögum sem dæmi um það eru Ungt fólk til athafna, 

ÞOR (þekking og reynsla), Vinnandi vegur og Nám er vinnandi vegur. Það síðastnefnda er 

norrænt samstarfsverkefni um atvinnumál ungs fólks á Norðurlöndunum. Hér að neðan eru 

talin upp flest þeirra úrræða sem í boði eru á vegum Símenntunarmiðstöðvar Vesturlands fyrir 

atvinnuleitendur á Vesturlandi (Hekla Gunnarsdóttir, 2012). 

 

4.7. Námsleiðir eftir námskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins 
 

4.7.1. Sterkari starfsmaður 

Námsleiðin Sterkari starfsmaður er sniðin fyrir þá sem eru með stutta grunnskólamenntun að 

baki. Námsleiðinni er ætlað að styrkja þá sem vilja auka færni sína til þess að takast á við 

auknar kröfur í starfi eða þær breytingar sem atvinnumissir hefur í för með sér 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2008).  

Námskeiðið er byggt upp með það að markmiði að nemandi nái að auka færni sína í 

upplýsingatækni og notkun á tölvum. Einnig er lögð áhersla á að nemendur nái að efla sjálfs-

traust sitt og lífsleikni, auka á jákvætt viðhorf til starfa og gera þá að eftirsóknarverðum 

starfskröftum. Kennt er eftir námskrá sem gefin var út af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins með 

það að leiðarljósi að auka á gæði og skilvirkni námsins og þar af leiðandi að auðvelda 

styttingu á framhaldsskólanámi. Markmið námskeiðsins er að í lok þess hafi námsmaður eflt 
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sjálfstraust og lífsleikni, náð að auka færni við að leysa sjálfstætt úr verkefnum á skipulagðan 

hátt, afla upplýsinga og miðla þeim áfram. Einstaklingar eiga að auka færni í samskiptum við 

aðra og hafa jákvætt viðhorf til starfsþróunar, símenntunar og breytinga á viðfangsefnum. 

Námsmaður þarf að einnig að hafa aukið færni við vinnu í tölvum, sem dæmi í notkun á 

vöfrum, leitarvélum og Internetsins, bætt færni í að vinna með ritvinnsluforrit, töflureikni og 

vinnslu á myndum í tölvu. Að lokum að hafa útbúið færnimöppu þar sem lýst er persónulegri-

, almennri- og starfsfærni sinni á faglegan og trúverðugan hátt (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 

2008).  

Námskeiðið er kennt fimm daga í viku, í sex vikur og er alls 150 kennslustundir. Þetta 

námskeið hefur fengið samþykki frá menntamálaráðuneytinu um að meta megi það til 

styttingar í framhaldsskólanámi, allt að 12 einingar (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2008).  

 

4.7.2. Grunnmenntaskólinn 

 

Grunnmenntaskólinn er námsleið sem er ætlað fullorðnum einstaklingum 20 ára og eldri með 

stutta skólagöngu að baki. Megintilgangur með þessari námsleið er að efla jákvætt viðhorf 

einstaklinga til frekara náms og styrkja þá til þess að takast á við ný verkefni á vinnumarkaði. 

Áhersla er lögð á eflingu sjálfstrausts og lífsleikni og einnig að námsmenn læri að læra. 

Markmið námsins er meðal annars að auka færni, efla og taka framförum í því námi sem 

viðkomandi námsmaður hafði hafið nám í. Einnig á námsmaðurinn að vera fær um að gera 

eitthvað sem hann hefur lært, geta nýtt sér rétt vinnubrögð og hafa aukið á almenna þekkingu 

á því sviði (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2009). 

Lokamarkmiðin eru meðal annars að námsmaður þekki hvaða námsleiðir henti honum best, 

horfi hann til frekara náms. Að hann hafi aukið á færni sína, byggt upp jákvætt viðhorf til 

frekari náms og viti hvaða námsaðferðir komi til með að nýtast honum sem best í námi. Hann 

hafi gert færnimöppu þar sem hann komi á framfæri almennri-, persónulegri- og starfslegri 

færni sinni á trúverðugan hátt. Þekki sína helstu styrk- og veikleika og geti útfært áhugasvið 

sitt með tilliti til þess. Námsmaður þarf að vera fær um að tjá sig fyrir framan hóp annarra 

námsmanna og geta aflað upplýsinga, vinna sjálfstætt að verkefnum og leyst þau ýmist munn-

lega eða skriflega. Ekki eru lögð fyrir skrifleg próf en leiðbeinandi metur árangur námsmanna 

með því að nota símatsaðferðir og skoða námsferlið. Námsmaður þarf einnig að hafa mætt í 
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að minnsta kosti 80% kennslustunda samkvæmt námskrá. Grunnmenntaskólinn er 300 

kennslustunda námskeið sem getur verið metið til styttingar á framhaldsnámi allt að 24 

einingar (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2009). 

4.7.3. Færni í Ferðaþjónustu 

 

Námsleiðin Færni í ferðaþjónustu eru ætlað að auka á faglega, persónulega og almenna færni 

til að veita hágæða þjónustu þegar verið er að takast á við verkefni tengda ferðaþjónustu. 

Henni er einnig ætlað að efla jákvæð viðhorf til starfsgreinarinnar. Markmið námsins er að 

styrkja og auka færni námsmanna til starfsins og starfsgreinarinnar í heild. Að aðilar séu 

undirbúnir til að takast á við verkefni tengd almennu starfi í íslenskri ferðaþjónustu. Einnig að 

efla færni námsmanna til að fækka mistökum, auka afköst, efla viðskiptatryggð og draga úr 

starfsmannaveltu. Lokamarkmið eru að einstaklingar öðlist betri sýn á starfsgreinina, skilji 

mikilvægi hennar í þjóðhagfræðilegum skilningi. Einnig öðlist skilning á hver hlutdeild starfs-

manna er í árangri í ferðaþjónustu. Að aðilar verði færir í að veita hágæða þjónustu og geti 

tekist á við ólíkar aðstæður í starfi sínu. Einstaklingar læra að hafa betri yfirsýn í starfi, læra 

að hafa góða staðarþekkingu og kunna að nýta sér hana. Einnig að hafa innsýn í ýmsa þætti 

ferðaþjónustunnar sem þeir hafa sjálfir valið sér (Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins, 2008). 

Námskeiðinu er skipt upp í þrjá hluta: Fyrsti hluti samanstendur af kynningu, gildum ferða-

þjónustunnar, þjónustu- og grunnþáttum ásamt vinnusiðferði og hlutverki starfsmanns. Annar 

hluti byggist á mismunandi þjónustuþörfum einstaklinga, þjónustulund og samskiptum. Þriðji 

hluti snýr að verkferlum á vinnustað, sérhæfingu, samfélags- og staðarþekkingu og að lokum 

að þjónustu. Námsleiðin Færni í Ferðaþjónustu er 60 kennslustunda námskeið og getur verið 

metið til styttingar á námi í framhaldsskóla til allt að 5 eininga (Fræðslumiðstöð 

Atvinnulífsins, 2008). 

4.7.4. Landnemaskólinn 

 

Námskeið sem er 120 kennslustundir og er ætlað fullorðnum sem ekki hafa íslensku að 

móðurmáli. Áhersla er lögð á að nemendur nái betri færni í íslensku, bæði í töluðu sem og 

rituðu máli ásamt því að auka á færni sína í samskiptum og samvinnu. Námið fer að mestu 

leyti fram í verkefnavinnu og með umræðum. Nemendur læra að afla sér upplýsinga á 

Internetinu enda er verið að notast við fréttir, dægurmál og málefni líðandi stunda fram yfir 

hefðbundið námsefni. Nemendur fá að kynnast menningu Íslendinga, íslenskum stofnunum 
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sem vinna með málefni útlendinga og þáttum í menningu Íslands. Einnig kynnast nemendur 

því að vinna með tölvu og gera færnimöppu. Þetta námskeið er hægt að fá metið til allt að 10 

eininga í framhaldsskóla (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2006).  

4.7.5. Aftur í nám 

 

Aftur í nám er 95 kennslustundanámskeið sem meta má til allt að 7 eininga í framhaldsskóla 

og er sniðið að þörfum þeirra sem eru nú án atvinnu. Þetta er námskeið sem er ætlað 

einstaklingum sem eiga í erfiðleikum með lestur og ritun, þar sem megináherslan er á að auka 

lestrar- og námshæfni. Tilgangur námskeiðs er að styrkja einstaklinga til náms, auka á hæfni 

þeirra ásamt því að stuðla að jákvæðu viðhorfi til frekara náms. Nemendur fá þjálfun í að 

tileinka sér aðferðir Ron Davis (lesblind.is) sem hefur reynst vel þeim sem eiga við lestrar-

örðugleika að stríða. Námskeiðið er byggt upp á sjálfstyrkingu, Davis-þjálfun, íslensku, 

tölvunotkun, einkatíma með ráðgjafa og svo er lagt mat á námskeiðið (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, 2008).  

4.7.6. Fjölvirkjar 

 

Fjölvirkjar er 170 kennslustunda nám kennt samkvæmt námskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnu-

lífsins og sniðið að þörfum þeirra sem eru nú án atvinnu. Námið er ætlað einstaklingum 20 ára 

eða eldra sem hafa litla formlega skólagöngu að baki en eru lykilstarfsmenn í framleiðslu-, 

þjónustu- og iðnaðarfyrirtækjum. Námið er byggt upp á ýmiskonar hagnýtum þáttum svo sem 

stærðfræði, tungumálanámi, umhverfis- , markaðs- og gæðamálum. Einnig stjórnun vinnu-

flokka, upplýsinga- og tölvutækni, forvörnum og öryggi, réttindum og skyldum ásamt sjálf-

styrkingu, samvinnu og liðsheild. Þetta er nám sem meta má til allt að 13 eininga í framhalds-

námi (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2008).  

4.7.7. Þjónustuliðar 

 

Nám sem ætlað er einstaklingum á vinnumarkaði, 20 ára og eldri með litla menntun og hafa 

stundað vinnu við býtibúr, matsali eða í þvottahúsum. Þetta námskeið hefur verið sniðið að 

þeim sem eru án atvinnu og er 60 kennslustunda nám sem meta má til allt að fimm eininga til 

framhaldsnáms. Námið er byggt með það að markmiði að kenna ákveðna þætti svo sem smit-
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gát, líkamsbeitingu, samskipti, öryggi, sjálfsstyrkingu, skyndihjálp, sótthreinsun og 

vinnumarkaðsmál (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2008).  

 

4.8. Samstarfsverkefni Vinnumálastofnunar, ríkis og sveitarfélaga. 
 

4.8.1. Nám er vinnandi vegur 

 

Nám er vinnandi vegur er hluti af samvinnuverkefni Norðurlandaþjóðanna  sem sett var af 

stað á Íslandi árið 2011 (Velferðarráðuneytið, 2011). 

Árið 2011 samþykkti ríkisstjórn Íslands að veita öllum umsækjendum sem eru yngri en 25 ára 

tryggingu á skólavist í framhaldsskólum landsins og öðrum menntastofnunum. Sérstök 

áhersla er á að veita atvinnulausum námstækifæri. Stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs 

samþykkti að bera kostnað af þessu verkefni og mun leggja til um 400 milljónir á árs-

grundvelli í þetta verkefni á móti 800 milljónum frá ríkissjóði. Um 1.100 einstaklingar á 

Íslandi hófu nám haustið árið 2011 á grundvelli þessa átaks og 1.040 ungmenni yngri en 25 

ára skráðu sig í framhaldsskóla í tengslum við átakið Nám er vinnandi vegur. Verkefnið hefur 

hlotið meðbyr og taka atvinnulausir svona tækifærum vel (Menntamálaráðuneytið, 2011); 

(Velferðarráðuneytið, 2011).  

4.8.2. Ungt fólk til athafna (UFTA) 

 

Ungt fólk til athafna er verkefni sem félags- og tryggingamálaráðuneytið setti af stað. Það er 

gert í kjölfar erlendra rannsókna sem sýna fram á hversu viðkvæmt ungt fólk er fyrir 

afleiðingum þess að vera atvinnulaust í lengri tíma. Átaksverkefnið hefur það markmið að sjá 

til þess að aldrei líði lengri tími en þrír mánuðir þar til að einstaklingur á aldrinum 16 til 29 

ára komist í starfsþjálfun, fái atvinnutilboð, námstækifæri eða þátttöku í öðrum verkefnum. 

Markmið þessa átaksverkefnis er að gefa ungum atvinnuleitendum tækifæri til að komast af 

stað í námi, kynnast nýjum starfsvettvangi eða hljóta starfsréttindi sér að kostnaðarlausu. 

Árangur af þessu verkefni hefur verið sá að búið er að virkja um 90% af einstaklingum á 

aldrinum 16 til 25 ára síðan verkefnið var sett á laggirnar þann 1. febrúar 2010 

(Vinnumálastofnun, 2009). 
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4.8.3. ÞOR 

 

Átaksverkefni sem ber yfirskriftina ÞOR - þekking og reynsla, var hleypt af stokkunum í 

ágúst árið 2010 og er því beint gegn afleiðingum af langtímaatvinnuleysi. Átakið hefur það 

markmið að virkja þá sem hafa verið atvinnulausir í þrjá mánuði eða lengur til þátttöku. Þessu 

verkefni er ætlað að ná til einstaklinga á aldrinum 29 til 70 ára og stendur hópnum til boða 

fjölbreytt vinnumarkaðsúrræði, þar sem reynsla og skipulag af verkefninu Ungt fólk til 

ábyrgðar nýtist (Vinnumálastofnun, 2010).  

4.8.4. Vinnandi vegur 

 

Vinnandi vegur er átaksverkefni samtaka atvinnulífsins, sveitarfélaga, stéttarfélaga og 

ríkisins. Atvinnurekandi fær styrk til þess að ráða til sín einstaklinga sem eru í atvinnuleit í 

sex til tólf mánuði en það er bundið því hversu lengi einstaklingurinn hefur verið án atvinnu. 

Þetta verkefni gerir atvinnurekendum kleift að ráða til sín starfskraft en einnig að einstak-

lingar sem hafa verið atvinnulausir til lengri tíma hefji á ný þátttöku í atvinnulífinu. Átakið er 

einungis tímabundið og nær því aðeins yfir tímabilið 15. febrúar til 31. maí 2012. Ýmis 

skilyrði fylgja þó slíkum ráðningum. Í fyrsta lagi verður þessi ráðning að fela í sér fjölgun 

starfsfólks. Í öðru lagi að fyrirtækið hafi að minnsta kosti einn starfsmann fyrir á launaskrá. 

Að fyrirtækið hafi ekki þurft á síðastliðnu hálfa ári að segja starfsfólki upp sem hafði áður 

gengt því starfi sem nú á að ráða í. Fjórða lagi að ráðningin skekki ekki samkeppnisstöðu 

fyrirtækisins á því svæði sem það er á. Í fimmta lagi þarf fyrirtækið að leggja fram stað-

festingu á launagreiðslu til atvinnuleitenda ásamt reikningi til Vinnumálastofnunar 

(Vinnumálastofnun, 2012). 

Samskonar átaksverkefni hafa skilað mjög góðum árangri og er talað um að 63% atvinnu-

leitenda sem hafa tekið þátt í starfstengdum úrræðum fari af atvinnuleysisskrá á um það bil 

þremur mánuðum eftir að þátttöku lýkur. Til samanburðar er talið að í öðrum úrræðum séu 

það 25% til 35% atvinnuleitenda sem komist í vinnu á sama tímabili eftir námskeið eða 

klúbbastarf (Velferðarráðuneytið, 2012).  
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4.8.5. Þróun viðskiptahugmyndar 

 

Frumkvöðlastarf er mikilvægt í samfélaginu. Það þarfnast þess að fólk skapi sér eitthvað 

sjálft, móti hugmyndir, efli sköpunargáfu og jafnvel útbúi eitthvað sem kemur frá eigin hendi. 

Til þess að styrkja þetta verkefni gerir Vinnumálastofnun og einstaklingur samning um þróun 

viðskiptahugmyndar eða hugmyndar að einhverskonar verkefni í ákveðin tíma, þrjá til sex 

mánuði, en þó ekki lengur en sex mánuði til að byrja með. Skila þarf framvindusamningi eftir 

þrjá mánuði. Á meðan á verkefninu stendur getur atvinnuleitandi opnað virðisaukanúmer en 

það fellur undir breytingu á bráðabirgðaákvæði IV við lög nr. 54/2006 um atvinnuleysis-

tryggingar (Lög um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006 með breytingu á bráðabirgðaákvæði 

IV). Atvinnuleitandi sem sækir um að gera samning um þróun á viðskiptahugmynd þarf að 

hafa kynnt sér stofnun og rekstur smáfyrirtækja. Það er matshópur sem fer yfir umsóknina og 

þarf þar að hafa til hliðsjónar eftirtalda þætti: Viðskiptahugmynd, mögulega framþróun, sam-

keppni, nýnæmi, kostnaðaráætlun, fjármögnum og einnig verkáætlun. Umsækjandi þarf síðan 

að skila lokaskýrslu í lok tímabilsins til að tryggja að ekki verður dráttur á greiðslu 

atvinnuleysisbóta (Vinnumálastofnun, 2009).  

Þetta er verkefni sem ætti að geta verið góður stuðningur við Frumkvöðlasmiðju sem er styttra 

námskeið og kennt sem almennt úrræði á vegum Símenntunarmiðstöðvar Vesturlands. 

 

4.8.6. Eigið frumkvöðlastarf 

 

Úrræði sem hleypt var af stokkunum þann 1. september árið 2011, fyrir fólk í atvinnuleit og 

fékk heitið „Eigið frumkvöðlastarf“. Það er hugsað fyrir þá sem vilja vinna við að koma 

hugmyndum sínum á framfæri. Þetta á við þá sem tryggðir eru innan atvinnuleysiskerfisins og 

vilja vera virkir þátttakendur á vinnumarkaðinum aftur. Þetta verkefni er hugsað þannig að 

veita atvinnuleitendum fræðslu um það hvernig á að undirbúa og stofna til reksturs fyrirtækja 

ásamt því að fá stuðning frá sérfræðingum frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Þannig á það að 

verða til þess að auka líkur á því að atvinnuleitendur viðhaldi eða auki við reynslu sína, eflist í 

því að koma sjálfum sér á framfæri. Þetta er verkefni sem getur varað í allt að sex mánuði en 

eftir það er hægt að óska eftir framlengingu ef viðskiptahugmyndin ber með sér mikla ný-

sköpun og er ekki að fara í beina samkeppni við innlenda starfsemi sem fyrir er á markaði 

(Vinnumálastofnun, 2011).  
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Samningur þarf að vera samþykktur af Nýsköpunarsjóði Íslands og einnig er fylgst með 

verkefninu þaðan. Á meðan einstaklingur er að vinna að verkefni þarf hann ekki að vera 

virkur í umsóknum um störf og þiggur hann atvinnuleysisbætur á meðan. Margir hafa nýtt sér 

þetta úrræði og komið sér á framfæri með þessari stefnu. Þeir geta nýtt sér þá þekkingu sem 

þarna er í boði frá sérfræðingum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands (Vinnumálastofnun, 2011).  

Eigið frumkvöðlastarf er verkefni sem gæti verið stuðningur fyrir þá aðila sem telja sig hafa 

fengið góða viðskiptahugmynd af frumkvöðlanámskeiðunum og vilja koma hugmyndinni á 

framfæri og jafnvel í framkvæmd. 

 

4.9. Almenn Vinnumarkaðsúrræði  

 

4.9.1. Tölvunámskeið 

 

Tölvunámskeiðin eru með fjölbreyttu sniði og er það gert til þess að höfða til sem flestra sem 

kjósa að ná upp eða auka á færni sína á tölvum. Þessi námskeið eru þannig uppbyggð að þau 

eru 18 kennslustundir, oftast kennd þrisvar í viku og þá annað hvort fyrir eða eftir hádegi. 

(Vinnumálastofnun, 2012). 

Boðið er upp á ýmiskonar tölvunámskeið. Sem dæmi má nefna er almennt tölvunámskeið þar 

sem farið er í öll helstu grunnatriði í tölvu- og netnotkun. Lögð er áhersla á að einstak-

lingurinn nái valdi á því að nýta þá kosti sem tölvur hafa upp á að bjóða. Nemendur læra að 

senda og taka á móti tölvupósti, nota heimabanka og nýta sér helstu leitar-, samskipta- og 

fréttasíðurnar. Þetta eru námskeið sem eru ætluð fyrir þá sem hafa litla sem enga þekkingu 

eða reynslu af tölvunotkun (Vinnumálastofnun, 2012). 

Ritvinnsla – Word, þar sem áhersla er lögð á að auka færni einstaklinga í notkun ritvinnslu-

forritsins Word. Boðið er upp á bæði byrjenda og framhaldsnámskeið í ritvinnslu og þannig 

reynt að sníða það að þörfum hvers og eins (Vinnumálastofnun, 2012).  

Töflureiknir – Excel, námskeið fyrir bæði byrjendur sem og lengra komna. Verkefni lögð fyrir 

eftir hæfni hvers og eins (Vinnumálastofnun, 2012). 
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4.9.2. Kvikmyndagerð og leiklist 

 

Nýtt námskeið sem stendur til boða er Kvikmyndagerð og leiklist þar sem farið er yfir 

grunnatriði kvikmyndagerðar, handritagerðar og tæknivinnu ásamt kvikmyndatöku. Farið er í 

framsögn, raddæfingar og leiklist. Kennt er að nota nýjustu tækni við kvikmyndatöku ásamt 

því að vinna með myndina svo sem klippingu og fleira. Markmiðið er að styrkja nemendur og 

að virkja sköpunarkraft þeirra ásamt því að styrkja sjálfsmynd og félagshæfni 

(Vinnumálastofnun, 2012).  

4.9.3. Verkfærakistan 

 

Verkfærakistan er námskeið sem kennt hefur verið á Vesturlandi undanfarna vetur sem 

þriggja vikna námskeið. Það er byggt upp með það að leiðarljósi að kenna nemendum um 

fjármál, réttindi starfsmanna, skyldur, framlag stéttarfélaganna ásamt skyndihjálp 

(Vinnumálastofnun, 2012).  

4.9.4. Kvíðastjórnun 

 

Námskeið í kvíðastjórnum kennir nemendum að takast á við kvíða, þekkja kvíðaeinkenni og 

vita af hverju hann stafar. Hvað það er sem veldur honum og hvernig mögulegt er að takast á 

við hann. Einnig er skoðað hvaða aðstæður valda kvíða og hvenær hann sé farin að verða að 

vandamáli. Markmið er að læra að þekkja hvaða andlegu og líkamlegu einkenni koma til af 

kvíða, efla sjálfstraust og finna leiðir til þess að draga úr hugsunum sem valda kvíða. 

Nemendur læra að tileinka sér leiðir til þess að ná stjórn á kvíða og streitu 

(Vinnumálastofnun, 2012). 

4.9.5. Dale Carnegie 

 

Í janúar árið 2012 var í fyrsta skiptið boðið upp á námskeið á vegum Dale Carnegie. 

Námskeiðin eru með það að markmiði að bæta lífsviðhorf, efla sjálfstraust og bæta hæfni 

þeirra í samskiptum og þróa leiðtogahæfileika. Hagnýt verkefni eru unnin í námskeiðinu í 

þeim tilgangi að nemandi læri að nýta sér námsefnið (Vinnumálastofnun, 2012). 
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4.9.6. Kvennasmiðja 

 

Atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi hefur verið frekar mikil síðustu áratugi og hefur alltaf 

aukist. Endurhæfingarúrræðið Kvennasmiðjan var samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og 

Tryggingastofnunar Ríkisins frá 2001 til 2006. Úrræðið er ætlað einstæðum mæðrum á 

aldrinum 24 til 45 ára sem áttu við félagsleg vandamál að stríða og áttu erfitt með að fóta sig í 

skóla eða á vinnumarkaðnum. Þetta verkefni var talið heppnast mjög vel og voru konurnar 

sem tóku þátt í verkefninu mjög ánægðar og töldu lífsgæði sín betri eftir þátttöku í 

námskeiðinu. (Kristín Lilja Diðriksdóttir, 2008).  

4.9.7. Starfssamningar 

 

Starfssamningar er starfsþjálfun eða reynsluráðning. Um er að ræða átak sem virkar þannig að 

einstaklingur sem er atvinnulaus fær starfsþjálfun hjá ákveðnu fyrirtæki. Með því er verið að 

þjálfa upp einstakling sem gæti unnið í þessu vinnuumhverfi og jafnvel endað hjá fyrirtækinu 

sem fullgildur starfsmaður til lengri tíma. Vinnumálastofnun greiðir fyrirtækinu 

grunnatvinnuleysisbætur og 8% mótframlag í lífeyrissjóð en fyrirtækið sjálft sér um að greiða 

einstaklingnum laun samkvæmt kjarasamningum (Vinnumálastofnun, 2011). Þetta er gert 

samkvæmt fyrirliggjandi reglugerð um þátttöku atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan 

atvinnuleysistryggingakerfisins í vinnumarkaðsaðgerðum og um búferlastyrki nr. 12/2009 

(Reglugerð um vinnumarkaðsaðgerðir og búferlastyrki nr. 12/2009).  

Starfsúrræði virðast skila mjög góðum árangri og þetta á við sérstaklega þegar um samning 

við almenn fyrirtæki er að ræða. Í opinberum fyrirtækjum er atvinnuleitandi ráðinn í afmarkað 

verkefni í hálft ár og sama hversu vel hann stendur sig þá hefur viðkomandi stofnun ekki tök á 

að ráða viðkomandi áfram án styrks sem ekki var í boði nema viðkomandi hefði haft skerta 

vinnuhæfi. Þetta á síður við um almenn fyrirtæki þar sem þau geta ráðið starfsmann til sín og 

gera það oft að loknum starfsamningi, að vilja halda honum, enda er einstaklingurinn kominn 

vel inn í starfsemina. En þó þeir fái ekki áframhaldandi vinnu þá eru einstaklingarnir komnir 

með nýjan meðmælanda sem styrkir þá í áframhaldandi atvinnuleit (Guðrún Gísladóttir, 

2012).  
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4.9.8. Frumkvöðlasmiðja 

 

Frumkvöðlasmiðja hefur verið haldin síðustu tvö ár á vegum Vinnumálastofnunnar í samstarfi 

við Símenntunarmiðstöð Vesturlands. Það er G. Ágúst Pétursson sem er leiðbeinandi á þessu 

námskeiði en hann er einnig skipuleggjandi þessa verkefnis ásamt því að vera brautryðjandi á 

sviði frumkvöðlafræðinnar á Íslandi. Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi var sú fyrsta sem 

bauð upp á þessa tegund vinnumarkaðsúrræða og var hún til að byrja með ætluð ungum 

atvinnuleitendum, en síðar var ákveðið að blanda saman einstaklingum á ólíkum aldri (G. 

Ágúst Pétursson, 2012). 

Eftirtaldar Frumkvöðlasmiðjur hafa verið haldnar í samstarfi Vinnumálastofnunar á 

Vesturlandi og Símenntunarmiðstöðvar Vesturlands á árunum 2010 og 2011 (G. Ágúst 

Pétursson, 2011) 

 Frá 18. janúar til 26. febrúar árið 2010 voru haldnar fjórar Frumkvöðlasmiðjur fyrir 

unga atvinnuleitendur á Akranesi. Frekar fjölmennar smiðjur sem gengu vel upp og 

fengu meðal annars opnu umfjöllun í Morgunblaðinu enda þótti þetta nýstárlegt 

framtak (G. Ágúst Pétursson, 2011).  

 Frá 1. til 19. mars árið 2010 var haldin Frumkvöðlasmiðja fyrir unga atvinnuleitendur í 

Borgarnesi.  

 Frá 12. til 30. apríl árið 2010 var haldin Frumkvöðlasmiðja fyrir unga atvinnuleitendur 

í Grundarfirði. 

 Frá 20. september til 8. nóvember árið 2010 voru haldnar tvær Frumkvöðlasmiðjur á 

Akranesi og var aldur frá 20 ára til 60+. Blöndun í aldri reyndist hér ekki vera fyrir-

staða og kom að mörgu leyti vel út. Hinir yngri voru oft með góða tölvuþekkingu á 

meðan þeir eldri voru mörg hver með gagnlega reynslu (G. Ágúst Pétursson, 2011).  

 Frá 10. janúar til 18. febrúar árið 2011 voru haldnar tvær sex vikna Frumkvöðla-

smiðjur á Akranesi fyrir erlenda atvinnuleitendur.  

 Frá 21. febrúar til 18. mars árið 2011 var haldin ein Frumkvöðlasmiðja í Borgarnesi. 

(G. Ágúst Pétursson, 2011) 

 

Markmiðið með Frumkvöðlasmiðju, eins og hún hefur verið sett upp fyrir Vinnumálastofnun 

er að finna og vinna með styrkleika hjá hverjum og einum. Upphaflega var gert ráð fyrir að 

námskeiðið stæði yfir í þrjár vikur en því var svo breytt í fjögurra vikna námskeið. Þetta var 
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gert til þess að ná sem mestu fram í smiðjunni og að þannig væri frekar hægt að sinna öllum á 

einstaklingsmiðaðan hátt. Frumkvöðlafræði hefur oft átt vel við þá sem áttu erfitt uppdráttar í 

hefðbundnu námi, það er að bóklegt nám höfðaði ekki til, eða þeirra sem hreinlega ekki náðu 

að klára grunnnám. Þetta nám er betur til þess fallið að ná til þeirra sem eiga við náms-

örðugleika að stríða, þar sem námskeiðið byggist að verulegum hluta upp á verklegu námi (G. 

Ágúst Pétursson, 2011). 

Á hverju námskeiði hefur verið farið í fyrirtækjaheimsóknir sem og að komið hafa gestir úr 

fyrirtækjum í heimsókn og kynnt störf sín og verkefni. Frumkvöðlasmiðja byggist á því að 

leita eftir spennandi viðskiptahugmyndum en þó er markmiðið ekki endilega að þátttakendur 

stofni fyrirtæki, en þó getur námskeið sem þetta leitt til þess að einhverjir kjósi að reyna fyrir 

sér á því sviði. Unnið er í hópum, tveir til fjórir saman í hóp og í hverjum hópi ganga 

hugmyndir á milli manna. Þær eru ræddar og svo valin ein eða fleiri hugmyndir til þess að 

vinna með (G. Ágúst Pétursson, 2011).  

Þegar hópurinn hefur fundið hugmynd, sem hann vill þróa og vinna með er farið í gerð 

viðskiptaáætlunar sem ætlunin er að kynna í lok námskeiðsins. Hóparnir þurfa að móta 

markaðsáætlun, gera viðskiptaáætlun og framkvæma markaðsrannsókn á Internetinu. Einnig 

er farið í markaðsfræðslu, gerð kynninga og sölutækni skipulögð og útfærð. Það þarf að útbúa 

stefnumótun, undirbúa vöruþróun og fara yfir það hvernig fjármálum er háttað, sem og 

stjórnun og rekstur fyrirtækja. Þannig fá nemendur að snerta á öllum þáttum sem koma að 

stofnun fyrirtækis og markaðssetningu á vöru (G. Ágúst Pétursson, 2011). 

Í Frumkvöðlasmiðju fá nemendur einnig tækifæri til þess að læra að vinna með forrit eins og 

Word, PowerPoint og Publisher í Microsoft þar sem þau útbúa glærusýningu til að kynna í lok 

námskeiðsins. Þau útbúa einnig kynningarefni fyrir viðskiptaáætlunina og jafnvel er gerð 

heimasíðu fyrir viðskiptahugmyndina. Þannig að tölvuvinnsla er einn þáttur í námskeiðinu (G. 

Ágúst Pétursson, 2011).  

Frumkvöðlafræðin hefur fengið mikið og gott brautargengi undanfarin ár. Frumkvöðlasmiðja 

sem haldin var á Vesturlandi hefur verið sniðin að einstaklingum á aldrinum 16 til 30 ára í 

atvinnuleit. Um er að ræða fjögurra vikna námssmiðju þar sem lögð er áhersla á að ná til 

þeirra sem eru skráðir atvinnulausir eða standa höllum fæti á vinnumarkaði. G. Ágúst 

Pétursson hefur margra ára reynslu af námskeiðahaldi, og þá mætti telja sérstaklega 

Frumkvöðlasmiðjur fyrir unglinga á aldrinum 13 til 18 ára sem var innan Evrópuverkefnisins 

“Young Entrepreneurship Factory”. Einnig hefur hann haldið tugi námskeiða fyrir „eldri“ 
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frumkvöðla á landsbyggðinni, svo sem bændur, handverksfólk og fleiri (G. Ágúst Pétursson, 

2012).  

G. Ágúst Pétursson byggir á aðferðafræði sem meðal annars er sótt til Bandaríkjanna þar sem 

hann sótti námskeið í New York hjá Network for Teaching Entrepreneurship, hér eftir NFTE. 

NFTE er stofnun er í fararbroddi á heimsvísu á sínu sviði í frumkvöðlafræðum og hefur vaxið 

mjög á síðustu árum og beinir meðal annars sjónum sínum, með góðum árangri, að „School 

dropouts“, eða þeim nemendum sem gefast upp í framhaldsnámi (NFTE, 2012). 

Harward Business School of Education gerði rannsóknir á nemendum sem höfðu farið í 

gegnum nám hjá NFTE og þar kemur í ljós að frumkvöðlafræðsla höfðar til þessa hóps sem 

hafði áður hætt í skóla, og hafa rannsóknir staðfest það að þessi aðferð hentar þeim 

nemendum mjög vel og verður jafnvel kveikjan að frekara námi (Dray, Pineda, Nakkula, & 

Lutyens, 2003). 

Markmið Vinnumálastofnunar með Frumkvöðlasmiðju var fyrst og fremst að kenna atvinnu-

leitendum að setja sér markmið og leiðir að þeim. Margir voru hissa hve mikil vinna fer í 

þetta ferli og hvað það kom vel út í lokin. Vinnumálastofnun bendir alltaf á að ef fólk setur sér 

markmið og vinnur stöðugt að því að ná markmiðinu, þá mun það ná því að lokum. Í þessari 

vinnu breytist margt á leiðinni sem verður til þess að fólk þarf að breyta markmiðum og 

stefnunni um leið. Þetta á einnig við um atvinnuleit. Sá sem er í atvinnuleit stefnir væntanlega 

á eitthvað ákveðið og þarf til þess að mennta sig og afla sér þekkingar og jafnvel reynslu til 

þess. Ef fólk hefur ekkert að stefna að þá er erfitt fyrir starfsfólk Vinnumálastofnunnar að 

aðstoða það (Guðrún Gísladóttir, 2012). 
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5. Rannsókn 
 

5.1. Tilgangur, aðferð og markmið 

 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að skoða atvinnuleysi, afleiðingar þess, hvaða úrræði eru í 

boði og hvort slík úrræði væru að skila árangri. Frumkvöðlasmiðja var sérstaklega skoðuð í 

þessu samhengi þar sem gerð var könnun á viðhorfi og árangri hennar. Takmarkanir verk-

efnisins snúa að því að langmesta áherslan er lögð á Vesturland eða það umdæmi sem snýr að 

svæðisskrifstofu Vinnumálastofnunar á Vesturlandi.  

Notast var við megindlega aðferð við gerð rannsóknar á Frumkvöðlasmiðju. Símakönnun er 

ein algengasta aðferð til þess að nálgast upplýsingar frá fyrirfram ákveðnum hóp viðmælenda  

(Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2012). Símakönnun hentar vel þegar leitast er eftir að 

fá yfirlit yfir ákveðið svið eða viðhorf til þess. Einnig er kosturinn við símaviðtöl að svörin 

berast hratt til úrvinnslu ásamt því að staðlaðir spurningalistar auðvelda úrvinnslu (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2008). Símakönnun var framkvæmd á tímabilinu 3 – 8 mars 2012. Hringt var í 

alla skráða þátttakendur af þeim frumkvöðlasmiðjum sem haldnar höfðu verið á Vesturlandi. 

En eins og áður hefur komið fram þá höfðu 11 Frumkvöðlasmiðjur verið haldnar tímabilinu 

janúar árið 2010 til mars árið 2011 á Akranesi, í Grundarfirði og í Borgarnesi. Af þessum 115 

einstaklingum sem voru skráðir þátttakendur í Frumkvöðlasmiðju náðist í 85 manns eða 74% 

þátttakenda. Þeir sem ekki náðist í voru einstaklingar sem ekki voru rétt skráðir til heimilis 

eða með skráð símanúmer, einhverjir voru fluttir af landi brott. Af þeim 85 einstaklingum sem 

svöruðu voru 16 einstaklingar sem neituðu að taka þátt eða 17,6% heildarsvarenda. Þannig að 

allir útreikningar miðast því við að svarendur séu 69 talsins. Spurt var um upplifun nemenda 

af þessu verkefni, hversu ánægðir/óánægðir þeir hefðu verið, hvort þeir teldu að námskeiðið 

hefði styrkt sig í atvinnuleit, einnig var spurt út í einstaka þætti námskeiðsins. Þátttakendum 

gafst einnig færi á að koma á framfæri skoðunum sínum á námskeiði ásamt einstaka 

námskeiðsþáttum. 

Lagt var upp með að svara þeim spurningum hvort að Frumkvöðlasmiðja sé að skila árangri 

fyrir atvinnulausa? Hvort að þátttakendur telji námskeiðið hafa styrkt sig í atvinnuleit? Hvort 

að þeir hafi náð að nýta sér þá þekkingu sem þeir höfðu aflað á námskeiðinu? 
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5.2. Greining rannsóknar 

 

Notast var við staðlaðan spurningalista sem Símenntunarmiðstöð Vesturlands gerði í samstarfi 

við Vinnumálastofnun Vesturlands og G. Ágúst Pétursson fyrir þessa rannsókn. Spurningar 

þóttu ekki vera þess eðlis að samþykki persónuverndar væri þörf. Einnig voru þar þrjár opnar 

spurningar þar sem svarendur gátu komið sínum persónulegu skoðunum á framfæri eða lagt 

fram ábendingar um námskeiðið.  

Spurning 1 og 2 eru þess eðlis að þær eru einungis til þess að notast við úrvinnslu á þeim 

gögnum sem aflað er.  

 

 

Spurning 1. 

Í fyrstu spurningu var einungis spurt um kyn viðkomandi. Alls tóku 30 karlar þátt í könnunni 

á móti 39 konum. 

 

Spurning 2. 

Í spurningu tvö var spurt um fæðingarár viðkomandi. Yngsti þátttakandinn var fæddur 1991 

og sá elsti var fæddur 1941. Mikill meiri hluti þátttakenda á námskeiðinu var yngri en 30 ára 

en það kemur til vegna þess að í upphafi var lagt upp með námskeið eingöngu fyrir yngri 

atvinnuleitendur. 
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Spurning 3.  

 „Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með námskeiðið Frumkvöðlasmiðja?“ 

 

Mynd 5 Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með námskeiðið Frumkvöðlasmiðja? 

Mikill meirihluti var ánægður með Frumkvöðlasmiðju eða alls 82% prósent sem voru mjög 

ánægðir eða frekar ánægðir. Aðeins 2% voru óánægðir með námskeiðið og enginn sem var 

frekar óánægður og það er jákvætt að sjá. Hvorki né svöruðu 16% svarenda. 
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Spurning 4.  

„Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) varst þú með leiðbeinandann á námskeiðinu?“ 

 

 

Mynd 6 Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) varst þú með leiðbeinandann á námskeiðinu? 

 

Langflestir voru mjög ánægðir eða frekar ánægðir með leiðbeinandann á námskeiðinu eða 

samtals 86%. Mjög ánægðir voru 48% á meðan frekar ánægðir voru 38%. Aðeins einn þátt-

takandi var mjög óánægður með leiðbeinandann á námskeiðinu og er það sami aðili og var 

óánægður með námskeiðið í heild sinni. Svarendur höfðu orð á því að leiðbeinandinn hefði 

náð vel til hópsins, kveikt áhuga hjá þátttakendum, náð upp góðri stemningu og fengið þá með 

sér til að vinna að spennandi verkefnum.  
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Spurning 5.  

„Er Frumkvöðlasmiðjan námskeið sem þú hefðir farið á að eigin frumkvæði?“ 

 

Mynd 7 Er Frumkvöðlasmiðjan námskeið sem þú hefðir farið á að eigin frumkvæði? 

Það er yfirgnæfandi meirihluti sem hefði ekki sótt þetta námskeið að eigin frumkvæði eða 

84% svarenda. Þrátt fyrir að einstaklingum hafi fundist námskeiðið gott og skemmtilegt þá 

fannst þeim að námskeiðið hafi ekki verið auglýst nægilega vel því svarar fólk þessu kannski 

á þennan hátt. Margir vissu ekki hvað þeir voru að fara út í með því að fara á þetta námskeið, 

langflestir voru skikkaðir til að fara á námskeiðið af Vinnumálastofnun án þess að þeir hefði 

skráð sig sérstaklega í Frumkvöðlasmiðju að eigin frumkvæði. En engu að síður eru flestir 

ánægðir með námskeiðið þannig að það hefur ekki skemmt fyrir að einstaklingar sóttu það 

ekki í upphafi að eigin frumkvæði. 

Spurning 6.  

„Hvað fannst þér þú helst læra á námskeiðinu?“  

Þessi spurning var opin og gátu þátttakendur svarað henni eftir sinni sannfæring og voru 

svörin misjöfn. Margir sögðu að þeir hefðu lært um það hvernig ætti að koma á stofn fyrirtæki 

en einnig lært hvernig best væri að standa að undirbúningi ef út í slíkan rekstur ætti að fara 

Nokkrum fannst að þetta hefði líka opnað á tækifæri fyrir marga að stofna fyrirtæki, og byrja 

á einhverju nýju. Helsta niðurstaðan hér var að þetta námskeið hefði opnað augu einstaklinga 

hversu mikið er hægt að gera við góðar hugmyndir, og hversu spennandi það er að vinna út 

frá slíkum hugmyndum, og hvaða leiðir eru í boði fyrir þá sem vilja setja á stofn fyrirtæki. 
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Spurning 7.  

„Telur þú að þetta námskeið hafi styrkt þig í atvinnuleit?“ 

 

 

Mynd 8 Telur þú að þetta námskeið hafi styrkt þig í atvinnuleit? 

Fáum fannst að þetta námskeið hafi beinlínis styrkt sig í atvinnuleit. 10% töldu að þetta 

námskeið hafi styrkt sig í atvinnuleit á meðan 22% töldu að þetta námskeið hefði mjög lítið 

styrkt sig í atvinnuleit. 35% svarenda sögðu að námskeiðið hefði hvorki né styrkt sig í 

atvinnuleit. 

Ef við berum saman muninn á því hvernig konur og karlar svara þessari spurningu þá sjáum 

við að konur eru almennt jákvæðari en karlar um það hvort námskeiðið hafi styrkt sig í 

atvinnuleit. Alls voru 34% kvenna sem töldu að námskeiðið hefði styrkt það í atvinnuleit á 

meðan einungis 24% karla töldu að námskeiðið hefði styrkt sig í atvinnuleit. Að sama skapi 

töldu 43% karla að námskeiðið hafi lítið styrkt sig í atvinnuleit á móti 31% kvenna.  

Kannski hafa einstaklingar ekki talið að þetta verkefni væri til þess fallið að styrkja þá í 

atvinnuleit. Enda um nýtt úrræði sem er kennt með óhefðbundnum aðferðum. Margir töldu að 

þetta námskeið hefði kannski verið betur fallið að þeim sem vildu eða væru í þeim sporum að 

setja á stofn fyrirtæki, eða að koma hugmynd á framfæri. Það er spurning hér hvort að það 

hefði þurft að koma skýrar fram hvert markmið námskeiðsins var og hvað hægt var að nýta 

það á fjölbreyttan hátt. 
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Spurning 8.  

 „Hefðir þú vilja fara á framhaldsnámskeið af Frumkvöðlasmiðjunni?“ 

 

Mynd 9 Hefðir þú vilja fara á framhaldsnámskeið af Frumkvöðlasmiðjunni? 

Hér er skiptast svör þátttakenda nánast til helminga. Þeir sem vildu fara á framhaldsnámskeið 

voru 48% á móti 52% þeirra sem vildu ekki fara á framhaldsnámskeið. 

 

Mynd 10 Kynjamunur á svörum þátttakenda á hvort þau vildu fara á framhaldsnámskeið. 

Karlar voru mun jákvæðari gagnvart því að fara á framhaldsnámskeið af Frumkvöðlasmiðju. 

Þeir karlar sem vildu fara á framhaldsnámskeið voru 57% á móti einungis 41% kvenna.  

 



  
Síða 54 

 
  

Spurning 9.  

Í spurningu níu var spurt: „Finnst þér mikilvægt eða ekki mikilvægt að fá heimsóknir frá fyrir-

tækjum eða fara í fyrirtækjaheimsóknir í nánasta umhverfinu meðan á Frumkvöðlasmiðju 

stendur?“ 

 

Mynd 11 Er mikilvægt að fá fyrirtækjaheimsóknir á svona námskeiðum? 

Þátttakendum fannst mikilvægt að fá heimsóknir frá fyrirtækjum og einnig að fara í 

fyrirtækjaheimsóknir. Þeim sem fannst það mjög eða frekar mikilvægt voru 79%. 

Margir þátttakendur tóku það fram að þeim fannst að þetta hefði nokkurn veginn staðið uppúr 

í námskeiðinu, því í þessum heimsóknum hafi þeir lært hvað mest. Þeim fannst það fróðlegt 

að sjá hvernig fyrirtæki eru uppbyggð og hvernig þau starfa og virka. Þetta gaf mörgum 

hugmyndir, sem þau gátu nýtt sér, hvort sem þau væru í atvinnuleit eða með hugmynd um að 

stofna sitt eigið fyrirtæki. Einungis 4% sögðu að þetta væri ekki mikilvægt. 
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Spurning 10.  

„Telur þú að svona námskeið henti vel þeim sem eru í atvinnuleit?“ 

 

Mynd 12 Telur þú að svona námskeið henti vel þeim sem eru í atvinnuleit? 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu að námskeiðið henti vel þeim sem væru í 

atvinnuleit þá töldu um 79% þeirra að þetta styrkti þá í atvinnuleit. Þetta er afar fróðlegt að sjá 

því í spurningu 7, þar sem þátttakendur voru spurðir um hvort námskeiðið hafi styrkt þá í 

atvinnuleit, þar sem kom í ljós að langflestir töldu að námskeiðið hafi ekki styrkt þá í atvinnu-

leit. Samt sem áður þá telja 79% þátttakenda að námskeið sem þetta henti vel fyrir þá sem eru 

að leita sér að vinnu. 

Einnig var spurt út frá þessu hvers vegna fólk teldi að námskeiðið henti vel þeim sem væru í 

atvinnuleit. Svör voru mörg og mismunandi. Margir töldu að þetta námskeið henti vel fyrir þá 

sem ætla að stofna fyrirtæki eða væru í þeim hugleiðingum. Aðrir sögðu að námskeið sem 

þessi gætu opnað augu þátttakenda og sýnt þeim leiðir sem fólk vissi í raun ekki af varðandi 

stofnun fyrirtækja og að koma sínum verkum á framfæri. Einhverjum fannst þetta námskeið 

væri gott fyrir atvinnuleitendur, því þá þyrfti það ekki að sitja heima og láta sér leiðast, þyrfti 

að fara út og gera eitthvað.  

Sumir töldu þetta námskeið ekki henta sér og sagði einn einstaklingur að hann hefði ekki neitt 

að gera á svona námskeið þar sem hann væri mjög ungur að árum og ekki tilbúin í að stofna 

sitt eigið fyrirtæki.  
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Spurning 11.  

„Ertu komin í vinnu núna?“ 

 

Mynd 13 Ertu komin í vinnu núna? 

Alls voru 59% einstaklinga sem sátu námskeiðið komnir í vinnu og það er jákvætt. Nokkrir 

þeirra sem sögðu nei voru ekki komin í vinnu en voru komin í skóla. Alls voru 63% karla og 

55% kvenna komin í vinnu og eru karlarnir því hlutfallslega fleiri komnir í vinnu. 

 

Mynd 14 Ertu komin(n) í vinnu núna? Aldursskipting. 

Hér eru svör flokkuð eftir aldri einstaklinga og sést að þeir sem eru á aldrinum 21 til 30 ára 

eru flestir komnir með vinnu en eftir því sem einstaklingarnir verða eldri eru fleiri sem hafa 

ekki fengið vinnu. 
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Spurning 12.  

 

„Kviknaði viðskiptahugmynd hjá þér á þessu námskeiði sem þig langar að vinna frekar með?“ 

 

Mynd 15 Kviknaði viðskiptahugmynd hjá þér á þessu námskeiði sem þig langar að vinna frekar með? 

 

Þegar þátttakendur voru inntir eftir því hvort að viðskiptahugmynd hafi vaknað á námskeiðinu 

þá sögðu einungis 43% að sú hefði verið raunin. En margir sögðu einnig að þó svo að 

viðskiptahugmynd hafi vaknað á þessu námskeiði, þá væru þau í erfiðleikum með að fram-

kvæma hana. Ástæða þess var í langflestum tilvikum peningaleysi. Ein stúlka sagði að þeir 

sem hafi verið með sér á námskeiðinu væru sífellt að spyrja sig hvort hún ætli ekki að láta 

verða af hugmyndinni sem kviknaði hjá sér og það væri gaman að sjá og heyra. Einnig kom 

fram að margar hugmyndir hefðu geta náð langt en það hafi vantað frekari stuðning til þess að 

framkvæma þær. Tveir þátttakendur létu þó hugmynd sína ganga lengra og fylgdu henni yfir á 

annað stig. Einn aðili opnaði verslun eftir sinni viðskiptahugmynd en það var verslun með 

notaðan barnafatnað. Annar aðili setti á laggirnar fyrirtæki sem kemur að kvikmyndagerð og 

vegnar bara vel í dag. 
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Spurning 13.  

Í spurningu 13 var spurt hvort að viðkomandi hefði hlotið aukna færni í eftirtöldum þáttum: 

 Að útbúa viðskiptaáætlun? 

 Að stofna fyrirtæki? 

 Að vinna með Publisher – umbrotsforrit? 

 Í samskiptum? 

 Í notkun Internetsins? 

 Í Upplýsingaöflun? 

Tafla 11 Telur þú þig hafa hlotið aukna færni í þessum þáttum? 

 

Þeir sem sátu námskeiðið Frumkvöðlasmiðja töldu sig hafa hlotið aukna færni í nokkrum af 

þessum þáttum. Flestir töldu sig hafa orðið betri í þessum þáttum sem spurt var um, en margir 

töldu sig ekki hafa orðið færari í notkun Internetsins. Það kemur nú líklega að mestu til vegna 

þess að margir nota Internetið mikið í dag og fólk yngra en um fertugt hefur verið að nota 

tölvur í mjög langan tíma.  

Það virðist sem að karlar hafi haft meiri áhuga á því að stofna fyrirtæki og útbúa 

viðskiptaáætlun því 66% karla segjast hafa hlotið aukna færni í þeim þáttum á móti 51% 

kvenna í að útbúa viðskiptaáætlun og 59% kvenna í að stofna fyrirtæki. Gaman er að sjá að 

margir höfðu einnig hlotið aukna færni í að afla sér upplýsinga, enda er það mikilvægur þáttur 

í því að koma á stofn hugmynd og vinna með hana. 

 

 

 

 

Column1 Column2 Column3 Column4 Já Karlar Konur Nei  Karlar  Konur

Að útbúa viðskiptaáætlun 57% 66% 51% 43% 34% 49%

Að stofna fyrirtæki 62% 66% 59% 38% 34% 41%

Publisher – umbrotsforrit 63% 55% 69% 37% 45% 31%

Samskipti 56% 52% 59% 44% 48% 41%

Notkun Internetsins 31% 34% 28% 69% 66% 72%

Upplýsingaöflun 60% 59% 62% 40% 41% 38%
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Spurning 14.  

Hér var spurt hvort þátttakendur hefði hlotið aukna færni í eftirtöldum þáttum: 

 Í notkun Word – ritvinnslu? 

 Í notkun Excel – töflureiknir? 

 Í notkun PowerPoint – glærukynning? 

Tafla 12 Telur þú þig hafa hlotið aukna færni í þessum þáttum? 

 

Nokkrir þættir sem voru ekki beint kenndir á námskeiðinu voru metnir og kom í ljós að 53% 

þeirra sem sóttu námskeiðið töldu sig hafa hlotið aukna færni í að setja upp glærusýningu í 

gegnum PowerPoint. Aðeins 28% þátttakenda töldu sig hafa hlotið aukna færni í Word rit-

vinnslu og einungis 21% töldu sig hafa hlotið aukna færni í Excel töflureikni. Tekið skal fram 

að þetta eru ekki þættir sem lögð er mikil áhersla á í námskeiðinu.  

Spurning 15.  

Í spurningu fimmtán var spurt hvort þátttakendur hefðu eitthvað sem þeir vildu koma á 

framfæri. 

Það voru fáir sem einhverju vildu bæta við í lok spurningalistans en einhverjir sögðu samt að 

þetta námskeið hafi verið skemmtilegt og nauðsynlegt fyrir fólk sem væri í þessum 

hugleiðingum, það er að segja þeim sem vilja stofna fyrirtæki.  

Sumum fannst þetta námskeið vera jákvætt að því leyti að það stytti fólki stundir, þyrfti ekki 

að hanga heima og öðrum fannst gott að rífa fólk út og draga það af stað.  

Aðrir höfðu athugasemdir um það hvernig ætti að velja á námskeiðið, það er að reyna að velja 

fólk saman sem á saman. Til að mynda voru krakkar þarna sem voru 16 ára og ein kona sem 

var útskrifuð úr háskóla í viðskiptafræði, þessir einstaklingar áttu litla samleið að þeirra mati.  

 

Column1 Column2 Column3 Column4 Já Karlar Konur Nei  Karlar  Konur

Já Karlar Konur Nei Karlar Konur

Word – ritvinnsla 28% 41% 18% 72% 59% 82%

Excel – töflureiknir 21% 21% 21% 79% 79% 79%

Power Point –  glærukynning 53% 41% 62% 47% 59% 38%
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5.3. Niðurstöður rannsóknar 
 

Þegar við drögum svör þátttakenda saman þá sjáum við að almenn ánægja var með 

námskeiðið og kennarann og töldu þátttakendur að hann hefði náð að vekja áhuga þeirra sem 

tóku þátt í Frumkvöðlasmiðju um allt Vesturland.  

Þátttakendum fannst þetta námskeið ekki endilega hafa styrkt sig í atvinnuleit. Þó stangast hér 

á svör í spurningu 7 og spurningu 10 þar sem þátttakendur í námskeiðinu svöruðu að þeir 

teldu að þetta námskeið væri gott fyrir einstaklinga í atvinnuleit. Má leiða að því lyktum að 

kannski hefði mátt laga verkefnið betur að því að hvetja einstaklinga jafnhliða atvinnuleit eða 

hafa skýrari markmið að því að efla þá í henni. Aftur á móti töldu svarendur þetta námskeið 

vera sérsniðið fyrir þá sem vilja, geta og jafnvel ætla sér að stofna fyrirtæki eða hefja rekstur, 

því þarna fengu einstaklingar gott veganesti í slík verkefni. 

Mikilvægt fannst einstaklingum að fá fyrirtækjaheimsóknir og einnig að fara í slíkar heim-

sóknir. Það brúar bilið á milli þeirra sem hafa þekkingu og reynsluna ásamt því að það miðlar 

þessum þáttum til þeirra sem vilja afla sér þeirra. Þátttakendum fannst gott að sjá hvernig hjól 

fyrirtækisins virka.  

Langflestir voru ánægðir með Frumkvöðlasmiðju þegar uppi var staðið, þó svo að minni 

hlutinn hefði kosið að fara í hana að eigin frumkvæði. Þannig er hægt að leiða líkum að því að 

námskeiðið hafi komið þátttakendum á óvart á góðan hátt. Tæplega helmingur þátttakenda 

hefði viljað fá framhaldsnámskeið í Frumkvöðlasmiðju og segir það kannski til um það hversu 

margir hefðu viljað ganga skrefinu lengra í að þróa hugmynd sína.  

Eins og áður kom fram voru tveir einstaklingar sem fóru alla leið með hugmyndir sínar. 

Annar aðilinn opnaði verslun með notaðan barnafatnað og hinn stofnaði fyrirtæki sem snýr að 

kvikmyndagerð og er að gera það gott í dag. Því ber að fagna að þessir aðilar hafi nýtt sér þá 

þekkingu sem þeir náðu að afla sér í Frumkvöðlasmiðju til þess að ýta úr vör hugmynd sem 

þeir fengu.  

Þeir sem sóttu Frumkvöðlasmiðju voru langflestir mjög ánægðir og fannst að þessi verkefni 

hefðu létt þeim lundina og kennt þeim að hugsa út fyrir „boxið“. Þeir sem höfðu eitthvað út á 

námskeiðið að setja settu helst út á samsetningu hópsins, það er að þarna hafi verið mjög 

ungir einstaklingar í hópi með eldri háskólamenntuðum einstaklingum. Telja má samt að í 

þannig tilvikum væri hægt að nýta það til góðs að blanda saman svona hópum það er að setja 
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ungt fólk með eldra fólki ásamt mikið menntuðum og minna/ekkert menntuðum. Einnig þegar 

um er að ræða það unga einstaklinga að þeir telji sig ekki hafa burði í að stofna fyrirtæki þá 

gætu þeir engu að síður nýtt þessa reynslu og þekkingu sem þeir afla sér á námskeiðinu seinna 

meir. Jafnvel að svona námskeið kenni þeim nýja hugsun eða nálgun á þáttum sem hefðu 

annars ekki fengið athygli.  

Á heildina litið lærðu þátttakendur í Frumkvöðlasmiðju heilmikið um allt sem snýr að því að 

virkja hugmyndir og koma á stofn rekstri. Þeir voru almennt ánægðir með námskeiðið og 

töldu að það hefði komið sér á óvart. 59% af þeim sem sóttu Frumkvöðlasmiðju eru nú þegar 

komin með vinnu og ekki lengur atvinnulausir á móti 41% sem enn eru án atvinnu. Þetta er 

nokkuð góður árangur þegar litið er á þá staðreynd að atvinnuleysi hefur ekki minnkað mjög 

mikið á þessum tíma. Þó eru ekki til nein viðmið hvort að þeir sem ekki tóku þátt í þessu 

úrræði hafi skilað sér út á vinnumarkaðinn í sama hlutfalli og þeir sem voru þátttakendur. 

Mikilvægt er að efla hugmyndavinnu einstaklinga á þessum tímum því það getur alveg orðið 

kveikja að einhverri merkilegri hugmynd sem hægt er að þróa enn frekar.  

Frumkvöðlasmiðjan sem úrræði fyrir atvinnulausa er að skila árangri sérstaklega fyrir þá sem 

hafa áhuga á að setja á stofn fyrirtæki. Það virðist miðað við niðurstöður að þeir sem hafa 

fengið vinnu eftir Frumkvöðlasmiðju að þetta námskeið hafi eflt þá í atvinnuleit, þó það 

stangist á við svar spurningarinnar um slíkt. Draga má þá ályktun, að Frumkvöðlasmiðja efli 

einstaklinga í atvinnuleit enda voru rúmlega 50% þátttakenda hennar komnir í vinnu. Ekki var 

þó gerð til samanburðar rannsókn á þeim sem ekki sóttu Frumkvöðlasmiðjur hversu margir 

væru komnir með vinnu.  

Heilmargt má læra af þessum niðurstöðum, til að mynda með það hvernig námskeiðið er 

kynnt, þar sem það virðist ekki vera til þess fallið að þátttakendur hefðu skráð sig á það að 

eigin frumkvæði. Þetta er eitthvað sem þyrfti að skoða, sennilega er þar líka um að ræða að 

þetta var nýtt verkefni sem er kennt í fyrsta skiptið á Vesturlandi fyrir atvinnuleitendur. Skoða 

þyrfti aldurssamsetningu þátttakenda og hvort námskeið séu sett upp með sama hætti fyrir 

konur og karla, fyrir menntaða og ómenntaða eða fyrir ungt fólk og þá sem eldri eru. Þótt gott 

sé að blanda saman ólíkum einstaklingum þá þarf samt að hafa í huga hvaða þáttum þessir 

einstaklingar eru að leita eftir og þurfa á að halda til þess að það styrki þá sem mest. 
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6. Lokaniðurstöður 
 

Atvinnuleysi er samfélagslegt vandamál þar sem tryggja þarf að þeir sem lenda í því hljóti 

viðeigandi aðstoð sem miðar að því að efla þá félagslega og að þeir fái tækifæri til að afla sér 

frekari þekkingar með námi. Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að halda atvinnu-

leitendum virkum því hætta er á að einstaklingar dragi sig til hliðar í samfélaginu þegar þeir 

verða fyrir því að missa vinnuna sína (Jón Sigurður Karlsson, 1992).  

Það sem skiptir þó mestu máli er að það sé vandað vel til þeirra verkefna sem í boði eru og að 

þau séu í takti við það sem skilar bestum árangri fyrir atvinnuleitendur.. Gæði úrræða og 

átaksverkefna er mjög mikilvæg til þess að þeir sem nýti sér þau hafi góð not af þeim. Þar sem 

að rannsóknir erlendis hafa sýnt fram á að verkefni úreltast ef þau eru ekki endurskoðuð 

reglulega (Strandh & Nordlund, 2008). Samfélagið er í stöðugri þróun sem gerir það að 

verkum að verkefni þurfa að þróast samhliða því.  

Bjóða þarf upp á fjölbreytt úrræði þannig að flestir geti fundið eitthvað sem þeir hafa áhuga á 

að sækja. Hafa þarf í huga að einstaklingar eru ekki allir eins, þeir eru með mismunandi þarfir 

og jafnvel ólíkan bakgrunn. Sömu úrræði eiga ekki við þegar um háskólamenntaða einstak-

linga er að ræða eða þá sem hafa mikla menntun á bak við sig og þá sem hafa litla sem enga 

menntun. Taka þarf á einstaklingum sem hafa átt við langtíma atvinnuleysi að stríða með 

öðrum hætti en þeim sem eru ný skráðir án atvinnu. 

Efla þarf enn frekar á starfsþjálfun og starfssamninga fyrir atvinnuleitendur þar sem slík 

úrræði eru að skila bestum árangri í að koma einstaklingum aftur á vinnumarkaðinn, þegar á 

heildina er litið. Fyrirtæki á Vesturlandi mættu vera duglegri við að bjóða upp á slíka 

starfsþjálfun eða starfssamninga þar sem það er hagsmunamál fyrir alla aðila að einstaklingar 

komist sem fyrst aftur út á vinnumarkaðinn. 

Einnig er mikilvægt að efla einstaklinga í að koma hugmyndum sínum á framfæri og þar er 

Frumkvöðlasmiðja kjörin vettvangur til þess. Hún er góð leið til þess að nálgast einstaklinga 

sem hafa upp á eitthvað frumlegt og nýtt að bjóða en vantar tækifæri til þess að koma því á 

næsta stig. Einnig fá einstaklingar að kynnast innviðum fyrirtækja sem fær þá til þess að sjá 

viðskiptalífið í nýju ljósi. Símenntunarmiðstöð Vesturlands á hrós skilið fyrir að hafa komið 

með eitthvað nýtt inn í námúrvalið fyrir atvinnuleitendur. Efni sem er til þess fallið að efla 

þessa huglægu þætti og persónulegu skynjun hvers og eins, sem svo mikil þörf er á.  Huglæga 
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þætti sem styrkja okkur í mótlæti og sýna okkur fram á eiginleika eða kosti sem við áður 

vissum ekki að við hefðum yfir að ráða.  

Átaksverkefni og úrræði fyrir atvinnulausa hafa bæði hér á landi sem og erlendis skilað 

atvinnuleitendum fyrr aftur út á vinnumarkaðinn og jafnvel að þeir komi aftur út á 

vinnumarkaðinn með hærri laun en þeir höfðu haft áður. Einnig ber rannsóknum saman um að 

meirihluti þátttakenda telji sig verða sterkari starfsmenn eftir að hafa tekið þátt í slíkum 

úrræðum. Að vísu ber þeim ekki saman um það hvort að úrræði sem taka yfir lengri tíma virki 

betur en þau sem vara í skemmri tíma, en taka þarf mið af bakgrunni einstaklinga og þörfum 

samfélagsins.  

Höfundur hefur komið að því að vinna við slík átaksverkefni á Vesturlandi og finnst oft að 

ekki sé hugað nægjanlega að því að skapa eitthvað nýtt til að gefa atvinnuleitendum tækifæri á 

að finna eitthvað sem hentar þeim best. Einstaklingar hafa misjafna köllun í lífinu ef svo má 

að orði komast. Listrænar týpur hafa ekki mikinn áhuga á að læra upplýsinga- og tölvutækni 

eða að fara í einhverskonar hagnýtt nám, þessir aðilar þurfa frekar að komast í úrræði sem efla 

listsköpun þeirra þannig að hún geti verið þeim hvatning og þeirra leið aftur út á 

vinnumarkaðinn. Reyndar eru að koma upp smiðjur sem snúa að leiklist og kvikmyndagerð, 

en betur má ef duga skal.  

Ungir og ómenntaðir einstaklingar þurfa einnig að fá meiri hvatningu til þess að fara í nám 

sem getur nýst þeim til framtíðar. Eldri atvinnuleitendur hafa aðrar væntingar en yngra fólkið 

og vill helst ekki fara í eitthvað sem er þeim alveg ókunnugt, þeir eru óöruggari en yngra 

fólkið í nýjungum.  

Höfundur telur að Frumkvöðlasmiðja sem kennd var á Vesturlandi sé góð viðbót við þau 

úrræði sem í boði eru, sérstaklega þar sem að Vinnumálastofnun hefur verið að bjóða 

einstaklingum að fara á samning. Samningarnir eru gerðir við þá sem vilja koma viðskipta-

hugmynd sinni á framfæri, eða þeir sem vilja fara út í eigið frumkvöðlastarf. Þessir samningar 

eru í raun framhaldsverkefni fyrir þá sem hafa fengið hugmynd í Frumkvöðlasmiðju og vilja 

koma henni lengra áfram en hafa ekki nógu sterkt bakland til þess. 

Svæðisskrifstofa Vinnumálastofnunar á Vesturlandi hefur verið að standa sig vel í að taka upp 

ný úrræði, lagfæra þau sem hafa verið kennd í lengri tíma þannig að þau verði ekki úrelt og 

ávallt að bjóða fjölbreytta námskrá. Símenntunarmiðstöð Vesturlands hefur einnig haldið vel 

utan um verkefnin, vandað til verka og staðið mjög faglega að öllum verkefnum sem hún 
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hefur komið að. Höfundi finnst þó að öllum verkefnum sem snúa að málefnum atvinnulausra 

og úrræðum tengdum þeim þurfi reglulega að endurskoða og lagfæra þannig að það þjóni 

alltaf bæði þegnum og samfélaginu á sem bestan hátt. Einnig væri fróðlegt að gera frekari 

rannsóknir og samanburði á árangri úrræða eða átaksverkefna sem í boði eru á sama hátt og 

verið er að gera á Norðurlöndunum. Þannig væri áfram hægt að leggja markvissa áherslu á 

árangursrík úrræði fremur en önnur sem skila minni árangri. 

Við viljum ekki að atvinnuleysi eða samfélagsleg vandamál verði eitthvað sem gangi í arf á 

milli kynslóða eins og hefur verið að gerast til að mynda í Bretlandi síðustu áratugina þar sem 

talað er um þriðjukynslóð atvinnulausra (Guardian, 2012). Það þarf stöðugt að finna leiðir 

sem gagnast sem flestum og ekkert að spara til í þeim efnum ef það skilar sér í minna 

atvinnuleysi til framtíðar, meiri þekkingu og öflugri starfsmönnum. Menntun er auður sem 

þjóðir byggja á.  
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7. Lokaorð 
 

Á Íslandi býr mikil þekking og gríðarlega dýrmætur mannauður sem við viljum ekki glata úr 

landi vegna fólksflótta. Á tímum atvinnuleysis þarf að vinna að lausnum sem skila sér í bættri 

stöðu samfélagsins í heild þegar fram í sækir. Það er mikill auður í menntun og því þarf að 

efla þá sem hafa litla menntun að baki í að nýta sér tíma sem þessa í að sækja sér slík úrræði 

sem auka á þekkingu og menntun.  

Mikilvægt er að rannsaka hver árangurinn er af þessum úrræðum og átaksverkefnum sem í 

boði eru þannig að ekki sé verið að henda miklum fjármunum í óþarfa verkefni sem ekki skila 

sér eins og ætlast er til. Meta þarf árangur af hverju verkefni fyrir sig og endurmeta stöðuna 

reglulega. Úrræði og átaksverkefni sem standa til boða eru kostnaðarsöm og það verður að 

gera þá kröfu að þeim fjármunum sé ekki eytt í óþörf verkefni sem sýna lítinn árangur.  

Höfundi finnst skorta tölfræðilegar upplýsingar um það hver árangur af þessum úrræðum er á 

Vesturlandi og almennt hér á landi og spyr sig þeirrar spurningar hvort það sé í raun markviss 

eftirfylgni með slíkum verkefnum. Undirrituð telur að alltaf sé hægt að gera betur, en til þess 

þarf að rannsaka og kanna hverjar væntingar, kröfur og markmið eru af þessum verkefnum. Á 

meðan á þessari verkefnavinnu stóð var farið yfir mikið af efni sem hafði verið unnið erlendis 

um þessi mál, margar rannsóknir gerðar á árangri og á því hverju úrræði og átaksverkefni eru 

að skila. Telja má að með því að vera með reglulega eftirfylgni og eftirlit sé hægt að auka á 

gæði verkefna og ná þannig góðum árangri í notkun slíkra úrræða og átaksverkefna fyrir 

atvinnuleitendur.  

Höfundur telur að hann hafi haft mikið gagn að því að hafa kynnst sér efni þessara mála á 

þennan hátt. Eftir að hafa skoðað innlendar rannsóknir um afleiðingar atvinnuleysis finnst 

honum það enn mikilvægara en fyrr að stöðugt sé verið að bjóða upp á úrræði til þess að 

styrkja og efla einstaklinga sem eru án atvinnu. Í gegnum starf sitt, síðustu ár, sem leið-

beinandi á námskeiðum fyrir atvinnuleitendur veit hann að einstaklingar taka slíkum úrræðum 

misjafnlega. Á meðan sumir taka slíkum úrræðum fagnandi, og finnst gott að hafa eitthvað 

fyrir stafni yfir daginn og hitta annað fólk, þá finnst sumum þetta vera tímasóun og að þessi 

úrræði séu einungis til þess gerð að þvinga þá til þátttöku. Sá hópur einstaklinga áttar sig 

kannski ekki á því hver raunveruleg ástæða þessara verkefna er, en þegar að lokum 

námskeiðsins kemur þá átta þeir sig á því að ýmislegt gagnlegt hafa þeir haft upp úr því að 

taka þátt og upplifa sig sem sterkari starfsmenn en áður.  
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Á meðan á þessari rannsóknarvinnu stóð gat hann frætt þá sem sátu námskeið hjá sér um 

mikilvægi þessara átaksverkefna og fannst það oft á tíðum hjálpa einstaklingum að skilja 

betur tilgang þeirra en áður. Því má segja að vinnan við þetta verkefni hafi skilað sér aftur út 

til einstaklinga og til þeirra sem þurfa að átta sig á mikilvægi þess að halda sér virkum 

þátttakendum í samfélaginu.  
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9.  Viðaukar 
 

9.1.  Spurningalisti fyrir könnun. 
 

Góðan daginn ég heiti_______________ og er að hringja til þín fyrir hönd 

Símenntunarmiðstöðvar Vesturlands og vinnumálastofnunar Vesturlands. Þú tókst þátt í 

Frumkvöðlasmiðju hjá okkur fyrir nokkru og nú erum við að vinna könnun meðal allra þeirra 

nemenda sem sátu þetta námskeið. Mætti ég fá að leggja fyrir þig nokkrar spurningar um þína 

reynslu af þessu námskeiði? 

Könnun um námskeiðið Frumkvöðlasmiðju 

1. Karl  (  ) 

 Kona  (  )  

 

2. Fæðingarár _____________________ 

 

3. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með námskeiðið Frumkvöðlasmiðja? 

Mjög ánægð(ur)  (  ) 

Frekar ánægð(ur)  (  ) 

Hvorki né   (  ) 

Frekar óánægð(ur)  (  ) 

Mjög óánægð(ur)  (  ) 

 

4. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) varst þú með leiðbeinandann á námskeiðinu?  

Mjög ánægð(ur)  (  ) 

Frekar ánægð(ur)  (  ) 

Hvorki né   (  ) 

Frekar óánægð(ur)  (  ) 

Mjög óánægð(ur)  (  ) 

 

5. Er Frumkvöðlasmiðjan námskeið sem þú hefðir farið á að eigin frumkvæði ? 

Já    (  ) 

Nei    (  ) 

 

6. Hvað fannst þér þú helst læra á námskeiðinu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ 

 

7. Telur þú að þetta námskeið hafi styrkt þig í atvinnuleit? 

Mjög mikið   (  ) 
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Frekar mikið   (  ) 

Hvorki né   (  ) 

Frekar lítið    (  ) 

Mjög lítið   (  ) 

 

 

8. Hefðir þú vilja fara á framhaldsnámskeið af Frumkvöðlasmiðjunni? 

Já    (  ) 

Nei    (  ) 

 

 

9.  Finnst þér mikilvægt eða ekki mikilvægt að fá heimsóknir frá fyrirtækjum eða 

fara í fyrirtækjaheimsóknir í nærumhverfinu meðan á Frumkvöðlasmiðjunni 

stendur? 

Mjög mikilvægt   (  ) 

Frekar mikilvægt  (  ) 

Hvorki né   (  ) 

Frekar lítið mikilvægt  (  ) 

Mjög lítið mikilvægt  (  ) 

 

10. Telur þú að svona námskeið henti vel þeim sem eru í atvinnuleit? 

Já    (  ) 

Nei    (  ) 

10a. Ef já, hvers vegna? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ 

10b. Ef nei, hvers vegna? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ 

 

11. Ertu komin(n) í vinnu núna? 

Já    (  ) 

Nei    (  ) 

 

12. Kviknaði viðskiptahugmynd hjá þér á þessu námskeiði sem þig langar að vinna 

frekar með? 

Já    (  ) 

Nei    (  ) 
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13. Einnig langar mig að spyrja þig um nokkra þætti sem tengjast námskeiðinu og 

okkur langar að vita hvort þú teljir þig hafa hlotið aukna færni í. Þættirnir eru: 

Að útbúa viðskiptaáætlun já aukin færni (  ) nei sama færni og fyrir námskeið (  ) 

Að stofna fyrirtæki  já aukin færni (  ) nei sama færni og fyrir námskeið (  ) 

Publisher – umbrotsforrit já aukin færni (  ) nei sama færni og fyrir námskeið (  ) 

Samskipti   já aukin færni (  ) nei sama færni og fyrir námskeið (  ) 

Notkun Internetsins  já aukin færni (  ) nei sama færni og fyrir námskeið (  ) 

Upplýsingaöflun  já aukin færni (  ) nei sama færni og fyrir námskeið (  ) 

 

14. Að lokum langar mig að spyrja þig um nokkra þætti sem tengjast námskeiðinu 

ekki beint en okkur langar engu að síður að vita hvort þú teljir þig hafa hlotið 

aukna færni í. Þættirnir eru: 

Word – ritvinnsla  já aukin færni (  ) nei sama færni og fyrir námskeið (  ) 

Excel – töflureiknir  já aukin færni (  ) nei sama færni og fyrir námskeið (  ) 

Power Point – glærukynning já aukin færni (  ) nei sama færni og fyrir námskeið (  ) 

Íslensku (bara fyrir útlendinga) já aukin færni (  ) nei sama færni og fyrir námskeið (  

) 

 

15. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi Frumkvöðlasmiðjuna? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________ 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 
 

  

 


