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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna stöðu ungra langtímanotenda 

fjárhagsaðstoðar í Reykjavík á aldrinum 18-24 ára og hvaða þjónustu 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar veitir þeim. Markmiðsúrtak var notað og valdir 

voru allir notendur á aldrinum 18-24 ára sem fengu fjárhagsaðstoð sex mánuði 

eða lengur árið 2008. Bæði voru notaðar eigindlegar og megindlegar 

rannsóknaraðferðir. Málaskrá notenda í úrtaki var skoðuð með tilliti til 

félagslegrar stöðu og þeirrar þjónustu sem þeim hefur verið veitt. Til þess að fá 

dýpri þekkingu á þjónustu Velferðarsviðs Reykjavíkur voru tekin upplýsingaviðtöl 

við félagsráðgjafa á sex þjónustumiðstöðvum borgarinnar.  

Niðurstöður sýndu að félagsleg staða ungra notenda er almennt ekki góð. 

Vímuefnaneysla er á meðal margra notenda og stór hluti glímir við geðræn 

vandkvæði. Uppeldisaðstæðum hefur í mörgum tilfellum verið ábótavant og 

menntunarstig þeirra er almennt mun lægra en almennt meðal íslenskra 

ungmenna. Þjónusta Velferðarsviðs til þessa notenda er fjölbreytt. Mörg og 

gagnleg úrræði eru í boði en þó er lítið um úrræði sem eru sérstaklega ætluð 

ungmennum. Samhliða þeim úrræðum sem í boði eru vinna félagsráðgjafar með 

ungum notendum eftir þeirri hugmyndafræði sem félagsráðgjöf byggir á ásamt 

því að nota staðlaða matslista. Félagsráðgjafar á þjónustumiðstöðvum 

Reykjavíkurborgar telja álag á þeim full mikið sem hindri það að þeir geti sinnt 

notendum eins vel og þeir hefðu kosið. Stór hluti, eða 68% af notendum í úrtaki 

þurftu á fjárhagsaðstoð að halda öll árin 2008-2011.  

 

 

Lykilorð: Ungmenni, fjárhagsaðstoð, þjónusta Velferðarsviðs, félagsráðgjöf.  
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Abstract 

 

The aim of this study is to assess the social status of young long-term social 

assistance recipients in Reykjavík aged 18-24 years and what services Social 

Services in Reykjavík provides them. The selection of participants in the study 

was chosen with the aim in mind, so all benefit receivers of the ages 18-24 who 

received financial assistance for six months or longer in 2008 were included. Both 

qualitative and quantitative data was used. The participants’ case files were 

included to consider their variable social circumstances and the services they 

have received. To deepen the knowledge of the services offered by the Social 

informant interviews were conducted with social workers at the six service 

centres of the city.  

The findings demonstrated that the social circumstances of young social 

assistance receivers was generally inadequate. Drug use is common amongst the 

benefit receivers and many of them experience mental health problems. Their 

family circumstances and upbringing were in many cases lacking and their 

education level as a rule considerably lower than that of most Icelandic youths. 

The services offered by the Social Service to general benefit receivers are varied. 

A variety of successful solutions are on offer but few are tailored to the specific 

demographic of the younger people. Alongside the solutions on offer, social 

workers collaborate with the young social assistance recipients according to the 

principles social work is built on as well as using standardised assessment 

questionnaires. The social workers at the six service centres in Reykjavik 

reported serious caseload pressures, preventing them from giving the users the 

attention they ideally needed. A large proportion, or 68% of the benefit receivers 

in the selection needed financial support for the full time period between 2008-

2011. 

 

 

Keywords: Youth, social assistance, social service, social work.  
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Formáli 

Höfundur skrifar þessa ritgerð sem 30 ECTS lokaverkefni í meistaranámi til 

starfsréttinda í félagsráðgjöf. Ritgerðin hefur þann tilgang að varpa ljósi á 

félagslega stöðu ungra langtímanotenda fjárhagsaðstoðar í Reykjavík og hvaða 

þjónustu þeir fá frá Velferðarsviði. Leiðbeinandi minn var Guðný Björk Eydal, 

prófessor við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, og kann ég henni mínar bestu 

þakkir fyrir ómetanlegan stuðning, faglega ráðgjöf og skjót svör. Ég vil þakka Erlu 

Björgu Sigurðardóttur á Velferðarsviði fyrir gott samstarf og þær leiðbeiningar 

sem hún gaf varðandi efnisval og rannsóknarvinnu. Einnig vil ég þakka henni 

innilega fyrir yfirlestur á ritgerðinni. Viðmælendum mínum vil ég þakka 

sérstaklega fyrir það að hafa gefið sér tíma til þess að taka þátt í rannsókn minni 

þrátt fyrir mikið annríki.  

 Ég færi fjölskyldu minni og vinum kærar þakkir. Franz Viktori Kjartanssyni, 

dóttur okkar Aldísi Elfu Franzdóttur og foreldrum mínum kann ég mínar bestu 

þakkir fyrir ómetanlega hvatningu, stuðning og umburðarlyndi. Samnemendum 

mínum vil ég þakka kærlega fyrir stuðninginn og aðstoðina sem þeir hafa veitt 

mér.  
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1 Inngangur 

Efnahagshrun varð hérlendis haustið 2008 og hafði það gríðarlegar afleiðingar í 

för með sér fyrir íslenskt samfélag. Í kjölfarið jókst atvinnuleysi í landinu og álag á 

félagsþjónustuna varð einnig töluvert meira (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 

e.d.-a). Notendum fjárhagsaðstoðar hefur fjölgað umtalsvert og mest hefur 

fjölgað á meðal þeirra sem þurfa á framfærsluaðsoð að halda. Ungmenni á 

aldrinum 18-24 ára eru stór hluti notenda fjárhagsaðstoðar og hefur þeim fjölgað 

um tæplega 80% frá árinu 2008 til ársins 2011 (Hagstofa Íslands, 2011-a).  

Rannsókn sem hafði það að markmiði að bera saman lífskjör notenda 

fjárhagsaðstoðar í Noregi og allra Norðmanna sýndu að ungir notendur 

fjárhagsaðstoðar bjuggu almennt við lægri lífskjör en ungmenni í Noregi almennt. 

Heilsa var almennt verri en meðal allra ungmenna, mun fleiri glímdu við 

fjárhagserfiðleika og færri ólust upp hjá báðum foreldrum (Overbye og Sæbø, 

1998). Niðurstöður rannsóknar Løyland, Miaskowski, Dahl, Paul og Rustøen 

(2011) á heilsutengdum lífsgæðum Norðmanna sýna einnig að heilsa á meðal 

langtímanotenda fjárhagsaðstoðar sé almennt verri en hjá öðrum Norðmönnum. 

Því er rík ástæða til þess að skoða unga langtímanotendur fjárhagsaðstoðar hér á 

landi nánar og er þessari rannsókn ætlað það hlutverk. 

Með notendum fjárhagsaðstoðar er átt við þá einstaklinga sem fá 

fjárhagsaðstoð frá því sveitarfélagi er þeir hafa lögheimili í. Hagstofa Íslands 

(2012-d) talar um þá sem viðtakendur fjárhagsaðstoðar en Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar (e.d.-a) vísar hins vegar til þeirra sem notenda þjónustunnar. Í 

þessari rannsókn er verið að skoða þá sem njóta fjárhagsaðstoðar frá 

Velferðarsviði Reykjavíkurborgar og því verður vísað til notenda í þessari ritgerð.  

  Allnokkur þekking er til staðar um notendur fjárhagsaðstoðar en lítið 

hefur verið um rannsóknir sem einblína á unga notendur. Óskar Marinó 

Sigurðsson (2010) gerði þó rannsókn á ungmennum sem fá fjárhagsaðstoð í formi 

námsstyrks og var markmið hennar að kortleggja og þarfagreina stöðu þeirra. 

Virkni og menntun á meðal ungmenna án atvinnu var skoðuð árið 2009. Það var 

gert á vegum Félags- og tryggingamálaráðuneytis (nú Velferðarráðuneyti) vegna 
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þess að ungmennum í atvinnuleit hafði fjölgað töluvert vegna 

efnahagskreppunnar sem varð hérlendis árið 2008 (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009-b).  

Velferðarsvið Reykjavíkur (e.d.-b) kannaði líðan þeirra notenda 

fjárhagsaðstoðar sem eru í atvinnuleit. Svarhlutfall rannsóknarinnar var undir 

50% og voru notendur yngri en 40 ára í minnihluta svarenda eða um tvöfalt 

minna en meðal þeirra sem eru eldri. Erla Björg Sigurðardóttir (2011) gerði úttekt 

á stöðu þeirra notenda sem fengu fjárhagsaðstoð fyrstu sex mánuði ársins 2011, 

óháð aldri. Staða sjúkraskrifaðra notenda1 hefur einnig verið skoðuð nánar, líðan 

þeirra og þjónustuþörf (Guðrún Ágústa Eyjólfsdóttir, 2010). Aðstæður þeirra 

foreldra sem fá fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg hafa verið rannsakaðar (Ásdís 

Aðalbjörg Arnalds, Elísabet Karlsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Vala 

Jónsdóttir, 2012) og einnig virkni og aðstæður notenda fjárhagsaðstoðar (Ásdís A. 

Arnalds og Vala Jónsdóttir, 2010).  

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna stöðu ungra langtímanotenda 

fjárhagsaðstoðar í Reykjavík á aldrinum 18-24 ára og hvaða þjónustu 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar veitir þeim. Með langtímanotendum er átt við 

þá sem fengið hafa fjárhagsaðstoð í sex mánuði eða lengur og er það sama 

skilgreining og Erla Björg Sigurðardóttir (2011) notaði í úttekt sinni á stöðu 

langtímanotenda fjárhagsaðstoðar. Rannsóknarspurningarnar sem leitast verður 

við að svara eru eftirtaldar: 

 Hver er félagsleg staða ungra langtímanotenda fjárhagsaðstoðar í 

Reykjavík? 

 Hvaða þjónustu veitir Velferðarsvið ungum langtímanotendum 

fjárhagsaðstoðar í Reykjavík?  

Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunum var notast við bæði 

megindlega og eigindlega rannsóknaraðferð. Málaskrá allra notenda sem fengu 

fjárhagsaðstoð í sex mánuði eða lengur árið 2008 var skoðuð og félagsleg staða 

                                                      
1
 Sjúkraskrifaðir notendur eru þeir sem skila inn læknisvottorði til að fá greidda fjárhagsaðstoð. 
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þeirra metin. Að auki var skoðað hvaða þjónustu þessi ungmenni hafa fengið frá 

þjónustumiðstöð sinni. Til viðbótar voru tekin sex upplýsingaviðtöl við 

félagsráðgjafa á þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar til þess að öðlast dýpri 

þekkingu á þeirri þjónustu sem veitt er á þjónustumiðstöðvum borgarinnar. 

Rannsóknin var unnin í samstarfi við Velferðarsvið Reykjavíkurborgar og fékk 

rannsakandi leyfi Velferðarsviðs til þess að vinna rannsóknina og undirritaði 

eyðublað Reykjavíkurborgar varðandi trúnað.  

Upplýsingar um félagslega stöðu ungra langtímanotenda og þá þjónustu 

sem þeir fá frá Velferðarsviði nýtast samfélaginu í heild. Þær stofnanir sem veita 

slíka þjónustu, bæði í Reykjavík og hjá öðrum sveitarfélögum, geta nýtt sér þessar 

niðurstöður til þess að meta þjónustu sína og sjá hvaða þjónustu ungir notendur 

þurfa einna helst. Einnig geta þessar niðurstöður gagnast þeim sem veita börnum 

og ungmennum þjónustu af einhverju tagi til þess að gera sér grein fyrir þeim 

áhættuþáttum sem fylgja langtímanotkun fjárhagsaðstoðar.  

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Að inngangi loknum tekur við kafli með 

fræðilegri umfjöllun um málefni ungmenna og fjárhagsaðstoðar. Þar verður 

greint frá skilgreiningu á hugtakinu ungmenni ásamt því að fjalla um 

stefnumótun í málefnum ungmenna bæði hérlendis og erlendis. Í framhaldi af því 

verður fjallað um fjárhagsaðstoð á Íslandi og greint frá tölfræðilegum 

upplýsingum um notendur hennar. Einnig verður fjallað um þá þjónustu sem 

Velferðarsvið veitir notendum fjárhagsaðstoðar í Reykjavík. Þar á eftir verður 

fjallað um hvaða áhrif félagsleg staða getur haft. Fjallað verður um tvær 

vistfræðikenningar ásamt því að greina frá hvaða áhrif uppeldisaðstæður, heilsa 

og vímuefnanotkun getur haft á stöðu einstaklings. Í næsta kafla ritgerðarinnar 

verður greint frá aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar ásamt annmörkum 

hennar og siðfræði. Þá kemur kafli þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru 

reifaðar og í þeim síðasta eru umræður um rannsóknina og lokaorð.  
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2 Ungmenni og fjárhagsaðstoð 

Í þessum kafla verður staða þekkingar á málefnum ungra notenda 

fjárhagsaðstoðar reifuð. Fjallað verður um ungmenni, hugtakið skilgreint og 

stefna í málefnum þeirra reifuð ásamt stöðu íslenskra ungmenna. Fjárhagsaðstoð 

á Íslandi verður kynnt og réttur til hennar, þjónusta Velferðarsviðs til notenda og 

að auki verður greint frá tölfræðilegum upplýsingum varðandi fjölda notenda og 

stöðu. Því næst verður fjallað um félagslega stöðu ungra notenda 

fjárhagsaðstoðar og greint frá áhrifum og tengslum uppeldisaðstæðna, heilsu og 

vímuefnanotkunar við notkun fjárhagsaðstoðar.  

 

2.1 Ungmenni 

Í þessum kafla verða mismunandi skilgreiningar á hugtakinu „ungmenni“ kynntar 

og greint frá þeirri skilgreiningu sem notuð verður í þessari rannsókn. Því næst 

verður fjallað um stefnumótun sem tengist málefnum íslenskra ungmenna. Að 

auki verður staða íslenskra ungmenna kynnt og greint frá kenningum um það 

lífsskeið sem ungmenni eru að ganga í gegnum.  

 

2.1.1 Skilgreiningar  

Samkvæmt íslenskri orðabók er hugtakið „ungmenni“ skilgreint sem svo: „Ungur 

maður (frá um 16 ára til 23-25 ára)“ (Íslensk orðabók, 2007). Ekki er þó til ein 

algild skilgreining á hugtakinu og geta þær verið breytilegar þótt margar séu 

svipaðar. Sameinuðu þjóðirnar hafa skilgreint ungmenni sem einstaklinga á 

aldrinum 15-24 ára (United Nations, 2004), en skilgreining Evrópusambandsins 

tekur til 15-25 ára einstaklinga (European Commission, 2001). The British Office 

for National Statistics notar oftast skilgreininguna 16-24 ára (Summerfield og 

Babb, 2004).  

Íslenskar skilgreiningar eru mjög svipaðar. Hagstofa Íslands aflar gagna og 

birtir tölfræðilegar upplýsingar um margvísleg málefni hér á landi (Hagstofa 

Íslands, e.d.) og í gögnum þeirra um fjárhagsaðstoð er hægt að sjá viðtakendur 

eftir aldurshópum. Þar miðast yngsti aldurshópurinn við einstaklinga á aldrinum 
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18-24 ára (Hagstofa Íslands, 2011-a). Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991 er kafli um málefni barna og ungmenna. Þar er þó ekki skilgreint hvað 

átt er við með hugtakinu „ungmenni“. Tilgangur æskulýðslaga nr. 70/2007 er að 

veita börnum og ungmennum stuðning til þess að taka þátt í æskulýðsstarfi en í 

lögunum er sérstaklega átt við einstaklinga á aldrinum 6-25 ára.  

Í þessari rannsókn verður miðað við 18-24 ára ungmenni líkt og Hagstofa 

Íslands gerir. Þótt hinar skilgreiningarnar nái sumar til yngri einstaklinga, þá á það 

ekki við í þessu tilfelli, þar sem réttur til fjárhagsaðstoðar miðast við 18 ára 

(Reykjavíkurborg, e.d.-b). Þannig er mögulegt að gera samanburð á milli hópa og 

sjá heildarstöðu notenda sem tilheyra þessum aldri.  

 

2.1.2 Lífsskeiðakenningar 

Á unglingsárum eykst sjálfstæði einstaklinga og þau verða meira óháð foreldrum 

sínum með tímanum. Á unglingsárum þróast persónuleiki einstaklinga ásamt 

gildum þeirra og hvert þeir stefna í lífinu. Þegar unglingsárunum líkur við 18 ára 

aldur fer einstaklingurinn á það lífsskeið sem kallast komandi fullorðinsár (e. 

emerging adulthood). Þótt einstaklingar hafi yfirgefið unglingsárin eru þeir ekki 

tilbúnir til að tileinka sér þá ábyrgð sem fylgir fullorðinsárunum. Það ferli sem á 

sér stað þegar einstaklingur fer á snemmfullorðinsár er í hugum margra 

ungmenna tími til þess að kanna viðhorf, gildi og möguleika sína. Einstaklingurinn 

heldur áfram að þróa sjálfsvitund sína seinustu táningsárin og fram á miðjan 

þrítugsaldurinn. Stórar áskoranir og óvissa einkenna þessi ár (Berk, 2010).  

 Það ferli sem einstaklingar ganga í gegnum þegar þeir komast á 

fullorðinsár tekur mun lengri tíma nú en áður og því varð lífsskeiðið komandi 

fullorðinsár til. Þróun sjálfsvitundar er mun lengra ferli með tilkomu þessa nýja 

breytingaskeiðs, komandi fullorðinsára. Ungmennin eru komin undan 

verndarvæng foreldranna en hafa þó ekki tileinkað sér hlutverk fullorðinsáranna. 

Því má segja að möguleikar á virkni á meðal ungmenna á aldrinum 18-25 ára séu 

afar fjölbreyttir. Engin leið er sú eina rétta í átt að ábyrgðarhlutverki 

fullorðinsáranna, heldur eru leiðirnar mismunandi eftir einstaklingum þar sem 

mjög fátt er staðlað og félagslega viðurkennt. Sem dæmi um þetta má nefna að í 
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háskólum tíðkast það mun oftar nú en áður fyrr að nemendur sæki menntun sína 

á langvinnan og óhefðbundin hátt. Þar má nefna dæmi eins og það að skipta um 

aðalfag samhliða meiri þekkingu á atvinnumöguleikum, taka námið samhliða 

aukavinnu eða að fresta námi fyrir vinnu eða ferðalög. Það tekur ungmenni lengri 

tíma í dag að aðlagast þeim starfsframa sem þau óska sér (Berk, 2010).  

Margt hefur breyst í ákvarðanatöku ungmenna í gegnum tíðina. Hér áður 

fyrr voru þættir eins og hjónaband, foreldrahlutverk, trúarskoðanir og 

starfsvettvangur hluti af samfélagslegum viðmiðum en í dag eru þetta 

einstaklingsbundnar ákvarðanir. Á meðan ungmenni á komandi fullorðinsárum 

takast á við svo afdrifaríkar ákvarðanir er virkur þáttur þeirra í eigin þroska meiri 

en nokkru sinni fyrr. Samhliða lærdómnum verða þau oft fyrir vonbrigðum í starfi 

og ástarlífi sem neyðir þau til þess að aðlagast og jafnvel gera róttækar 

breytingar á stefnu sinni í lífinu (Berk, 2010). 

Þessi mikli lærdómur um lífið sem ungmenni eru að ganga í gegnum á 

komandi fullorðinsárum eykur einnig þær áhættur sem einstaklingar standa 

frammi fyrir á yngri árum líkt og óvarið kynlíf og hættuleg aksturshegðun. Að auki 

nær vímuefnanotkun hátindi sínum á þessum árum. Einmanaleiki er einnig 

mestur á þessum árum samanborið við önnur lífsskeið (Berk, 2010).  

Samband við foreldra hefur sérstaklega víðtæk áhrif. Öruggt og innilegt 

samband við foreldra hefur jákvæð áhrif og eykur aðlögunarhæfni 

einstaklingsins, meðal annars með jákvæðara sjálfsáliti, jákvæðum vinskap og 

samböndum, betri námsárangri og minni kvíða, þunglyndi, einmanaleika og 

vímuefnamisnotkun (Berk, 2010). Samkvæmt yfirliti Benson, Scales, Hamilton og 

Sesma hafa langtímarannsóknir sýnt að þeir einstaklingar sem ljúka 

háskólagráðu, mynda stöðug og náin sambönd og viðhalda vel launuðu starfi eiga 

oftar í jákvæðu sambandi við þá aðila sem standa þeim nærri (svo sem foreldra 

og jafningja) og félagslegar stofnanir (eins og skóla, kirkju og vinnustað) (Berk, 

2010).  

Margir neikvæðir atburðir í lífi ungmenna, líkt og átök innan fjölskyldunnar, 

ofbeldi í nánum samböndum, ítrekuð sambandsslit, erfiðleikar í námi eða starfi 
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og fjárhagserfiðleikar, grafa undan þroska einstaklingsins. Þetta á líka við um þau 

ungmenni sem voru vel undirbúin fyrir breytingarnar í æsku (Berk, 2010).  

2.1.3 Staða íslenskra ungmenna  

Íslensk ungmenni á aldrinum 18-24 ára eru rúmlega 10% af öllum Íslendingum 

þegar tekið er mið af mannfjölda 1. janúar 2012 (Hagstofa Íslands, 2012-c). Eins 

og sjá má á mynd 1 er nokkuð jöfn skipting milli kynja. Ekki er mikill munur á 

fjölda á milli aldursára en þó eru flestir 21 árs eða fæddir árið 1991.  

 

 

Mynd 1. Fjöldi íslenskra ungmenna á aldrinum 18-24 ára eftir kyni og 
aldri árið 2012  

Heimild: Hagstofa Íslands, 2012-c. 

 

Mynd 2 sýnir heildarfjölda ungmenna á Íslandi og stöðu þeirra á 

vinnumarkaði. Þar má sjá að ungmennum á aldrinum 16-24 ára hefur farið 

fjölgandi hér á landi frá árinu 2005. Frá árinu 2005 til ársins 2008 var þó mun 

meiri fjölgun en frá árinu 2008 til 2012. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands 

fjölgaði vinnuafli á þessum aldri töluvert frá árinu 2005 til ársins 2008 en þá varð 

stórt stökk niður á við og fækkaði þeim um tæplega 2000 ungmenni. Þó hefur 

þeim hægt og bítandi fjölgað síðan. Starfandi ungmennum fækkaði um 4000 

einstaklinga frá árinu 2008 til ársins 2009 en hefur fjölgað lítillega undanfarin ár. 

Atvinnuleysi á meðal ungmenna tók einnig kipp á þeim tíma og fjölgaði þeim um 
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tæplega helming (Hagstofa Íslands, 2012-i). Þegar almennt atvinnuleysi er skoðað 

má sjá að atvinnuleysi hefur aukist mikið hjá þessum aldri en ungmenni á 

aldrinum 18-24 ára voru um 35% allra atvinnulausra á árunum 2009-2011 

(Hagstofa Íslands, 2012-a). Þessa breytingu á atvinnumarkaði má rekja til þeirrar 

stöðu sem ríkti á íslenskum atvinnumarkaði í kjölfar bankahrunsins árið 2008. 

Félags- og tryggingamálaráðuneytið (2009-b) telur að atvinnulausir einstaklingar 

á aldrinum 18-24 ára séu sérstaklega viðkvæmur hópur, þar sem atvinnusaga 

þeirra er frekar stutt sem leiðir af sér lítinn bótarétt. Einnig er meirihluti 

atvinnulausra á þessum aldri hérlendis einungis með grunnskólapróf. 

 

 

Mynd 2. Fjöldi íslenskra ungmenna á aldrinum 16-24 ára á íslenskum 
vinnumarkaði  

Heimild: Hagstofa Íslands, 2012-i 

 

Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands (2012-j) er um helmingur ungmenna á 

aldrinum 18-24 ára í námi á hærri stigum en grunnskólastigi. Þar er miðað við alla 

nemendur sem skráðir eru í nemendaskrá Hagstofu Íslands og stunda nám 

hérlendis. Bróðurparturinn er í dagskóla eða rúmlega 90% en um 6% er í 

fjarnámi. Einungis 1% þeirra er í kvöldskóla.  

Tafla 1 sýnir hjúskaparstöðu á meðal íslenskra ungmenna á aldrinum 18-24 

ára Þar má sjá að langflest þeirra eru einhleyp eða tæplega níu einstaklingar af 
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hverjum 10. Tæplega 6% þeirra eru ógift en í sambúð. Um 1,5% ungmenna eru 

gift. Á meðal íslenskraa ungmenna eru 29 einstaklingar sem eru fráskildir að 

lögum og einn hefur misst maka sinn og er því ekkja/ekkill. Ekki er vitað um 

hjúskaparstöðu tæplega 5% ungmenna.  

 

Tafla 1. Hjúskaparstaða íslenskra ungmenna á aldrinum 18-24 ára á Íslandi  

Hjúskaparstaða 
Fjöldi Hlutfall af heildarfjölda 

Ógiftir og einhleypir 29607 88,10% 

Ógiftir í sambúð 1895 5,60% 

Giftir í samvistum við maka 503 1,50% 

Giftir en ekki í samvistum við maka 47 0,10% 

Ekklar/ekkjur og einhleyp 1 0,00% 

Ekklar/ekkjur í sambúð 0 0,00% 

Skilin að lögum og einhleyp 26 0,10% 

Skilin að lögum í sambúð 3 0,00% 

Hjúskaparstaða óupplýst 1536 4,60% 

Alls 33618 100,00% 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2012-h 

 

Árið 2001 var framkvæmd rannsókn á félagslegri stöðu ungmenna á 

aldrinum 16-20 ára sem ekki voru í námi við hefðbundinn framhaldsskóla. Þar 

kom í ljós að félagsleg tengsl þeirra ungmenna við foreldra, vini og stofnanir í 

samfélaginu voru ekki eins góð og á meðal jafnaldra þeirra sem voru í 

framhaldsskólanámi. Sambærileg rannsókn var svo framkvæmd aftur árið 2009. 

Hringt var í þátttakendur og þeim boðið að taka þátt í netkönnun þeirri. Til þess 

að bera saman niðurstöður rannsóknarinnar var ungmennunum skipt upp í þrjá 

hópa; 1) ungmenni sem segjast aðallega vera í námi, 2) ungmenni sem segjast 

aðallega vera í vinnu og 3) ungmenni sem segjast vera atvinnulaus. Þau 

ungmenni sem segjast vera í námi eru þá í sérskólum á framhaldsskólastigi svo 

sem dansnámi eða öðru þvíumlíku. Niðurstöðurnar gefa til kynna að félagsleg 

staða ungmenna í hópum tvö og þrjú sé verri en hjá þeim í hópi eitt (Rannsóknir 

og greining, 2010). 

Þegar niðurstöður rannsóknar á félagslegri stöðu ungmenna á aldrinum 16-

20 ára sem eru í námi utan hefðbundinna framhaldsskóla eru bornar saman við 



  

10 

 

niðurstöður rannsóknar á sama aldurshópi í framhaldsskólum frá árinu 2007, má 

sjá að þær eru nokkuð svipaðar. Hins vegar ber að hafa í huga að slíkur 

samanburður orkar tvímælis, en niðurstöðurnar benda þó til þess að allt nám hafi 

jákvæð áhrif á ungmenni (Rannsóknir og greining, 2010).  

2.1.4 Stefna í málefnum ungs fólks  

Ungmenni eru forgangsatriði í framtíðarsýn Evrópusambandsins og telur 

sambandið mikilvægt að hlúa vel að þeim einstaklingum. Í stefnu 

framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir: „Framtíð Evrópu veltur á unga 

fólkinu. Samt sem áður eru tækifæri í lífi margra ungmenna gerð að engu“ *Eigin 

þýðing] (Commission of the European communities, 2009, bls. 2). Þá er vísað til 

þess að skapa þurfi tækifæri fyrir evrópsk ungmenni og auðvelda aðgengi að 

þeim tækifærum sem séu til staðar.  

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins er ein af helstu stofnunum 

sambandsins. Henni er ætlað að tryggja hagsmuni allrar Evrópu í heild. Hún 

leggur fram drög að tillögum að nýjum Evrópulögum innan Evrópusambandsins. 

Einnig sinnir hún daglegum rekstri og fjármálum sambandsins (Evrópuvefurinn, 

2011; European Union, e.d.). Framkvæmdastjórnin hefur mótað stefnu í 

málefnum ungs fólks fyrir árin 2010-2018. Þar kemur fram að henni er ætlað að 

gegna tvenns konar hlutverki; 1) að bjóða upp á fleiri og jafnari tækifæri fyrir 

ungt fólk á atvinnumarkaði og í námi og 2) að hvetja ungt fólk til þess að verða 

virkir þátttakendur í samfélaginu (The Council of European Union, 2009). 

Í október 2011 var samþykkt aðgerðaáætlun í málefnum ungs fólks á 

landsfundi Samfylkingarinnar, annars af tveimur flokkum í ríkisstjórn Íslands. 

Talin var þörf á slíkri áætlun af þeirri ástæðu að íslenskum ungmennum þótti 

grasið grænna erlendis eftir efnahagshrunið og töldu tækifæri sín og lífskjör geta 

verið betri og annarsstaðar. Flokkurinn taldi mikilvægt að snúa þeirri þróun við og 

því var sett fram áætlun með skýra framtíðarsýn með heilbrigt og gott samfélag 

að markmiði (Samfylkingin, 2011).  

Ári seinna, eða árið 2012 var þessi áætlun svo endurskoðuð (Samfylkingin, 

2012). Þrátt fyrir að jöfnuður í íslensku samfélagi hafi aukist er það mat flokksins 

að of stórt hlutfall ungs fólks sé þeirrar skoðunar að betri tækifæri finnist fyrir 
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utan landsteinana. Til þess að koma í veg fyrir slíka þróun þurfa lífskjörin að vera 

sambærileg og í nágrannaríkjunum. Stjórnvöld hafa sett sér þau markmið að árið 

2020 verði menntað starfsfólk á vinnumarkaði 90% og fjölgi því um 20%. Þá telur 

Samfylkingin mikilvægt að koma í veg fyrir fjölgun þeirra ungmenna sem eru án 

menntunar. Til þess að það sé mögulegt þurfi að fjölga úrræðum fyrir ungmenni 

sem eru komin yfir tvítugsaldurinn og hafa ekki lokið námi eða starfsþjálfun á 

framhaldsskólastigi (Samfylkingin, 2012).  

Langtímaatvinnuleysi er ein afleiðing efnahagshrunsins hér á landi en áður 

hefur hátt atvinnustig og mikil atvinnuþátttaka verið megineinkenni í íslensku 

atvinnulífi. Stjórnvöld hafa komið af stað verkefnum til þess að auka virkni á 

meðal atvinnulausra ungmenna og telur Samfylkingin mikilvægt að halda áfram 

markvissri vinnu til þess að sporna við óvirkni og félagslegri einangrun. Í 

aðgerðaáætlun Samfylkingarinnar kemur fram að lagabreytingu þurfi „til að 

tryggja að þátttaka í virkniúrræðum og þjónusta og stuðningur við 

atvinnuleitendur verði óháð áunnum réttindum til greiðslu atvinnuleysisbóta. 

Jafnframt þarf að tryggja öllu ungu fólki aðgang að vandaðri náms- og 

starfsráðgjöf, hvort sem það er í námi eða á vinnumarkaði“ (Samfylkingin, 2012, 

bls. 3). Að auki þurfi aðgengi ungs fólks að vandaðri náms- og starfsráðgjöf að 

vera tryggt, hvort sem viðkomandi sé í vinnu eða í menntakerfinu (Samfylkingin, 

2012).  

Í mars 2012 ákvað ríkisstjórn Íslands, með Samfylkinguna í fararbroddi, að 

gera aðgerðaáætlun í málefnum ungs fólk og var sú ákvörðun tekin í samræmi 

við stefnu ríkisstjórnarinnar um að „kappkosta að byggja upp á Íslandi opið og 

skapandi umhverfi sem stenst samanburð við það sem best gerist í 

nágrannalöndum okkar í Evrópu, bæði að því er varðar efnahag og lífsgæði“ 

(Velferðarráðuneytið, 2012). Í júní sama ár skipuðu Guðbjartur Hannesson 

velferðarráðherra og Katrín Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra 

samráðshóp sem er ætlað að semja tillögu að aðgerðaáætlun varðandi málefni 

ungs fólks á aldrinum 18-35 ára. Tillaga hópsins á að innihalda skýra framtíðarsýn 

sem grundvallist á jafnrétti og jöfnum tækifærum í margbreytilegu samfélagi. 

Hópinn skipa 29 einstaklingar og var aðkoma ungs fólks tryggð svo hægt væri að 
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fá fram fjölbreytt viðhorf og sjónarmið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2012; Velferðarráðuneytið, e.d.). Áætluð verklok samráðshópsins voru 1. 

nóvember 2012 en þeim var frestað til áramóta (Ása María Guðmundsdóttir, 

munnleg heimild, 22. október 2012). 

Reykjavíkurborg hefur mótaðatvinnustefnu sem hefur það að markmiði 

að enginn skuli vera án atvinnu og að allir hafi því sitt hlutverk í samfélaginu. Þar 

kemur fram að það sé forgangsatriði að koma í veg fyrir langtímaatvinnuleysi og 

að strax sé gripið til aðgerða vegna atvinnuleysis á meðal ungs fólks á aldrinum 

18-29 ára. Markmið stefnunnar er að tryggja að ungu fólki sé boðið starf innan 

eins til tveggja mánaða frá upphafi atvinnuleysis eða að verið sé að efla 

viðkomandi með þar til gerðum fræðslu- og virkniverkefnum sem 

Reykjavíkurborg býður upp á (Reykjavíkurborg, e.d.-d).  

Forvarnarstefna Reykjavíkurborgar nær toæbarna og ungmenna til 20 ára 

aldurs og byggir hún á niðurstöðum þeirra rannsókna sem framkvæmdar hafa 

verið. Í skýrslunni segir: „Nauðsynlegt er að huga sérstaklega að þeim hópi barna 

og ungmenna sem eiga erfitt uppdráttar, tímabundið eða um lengri tíma. Því fyrr 

sem gripið er inn í þeim mun meiri líkur eru á að koma megi í veg fyrir vanlíðan 

og niðurbrot einstaklinga“ (Reykjavíkurborg, 2005, bls. 4). Í stefnunni er 

forvörnum skipt í tvennt. Annars vegar almennar forvarnir sem eiga að ná til allra 

barna og ungmenna á þessum aldri. Markmið þeirra er að uppeldi barna og 

ungmenna einkennist af góðri heilsu, bæði andlegri og líkamlegri, og jákvæðri 

sjálfsmynd. Hins vegar sértækar forvarnir sem eru ætlaðar þeim einstaklingum og 

hópum sem eru í áhættu og er markmiðið með slíkum forvörnum að draga úr og 

koma í veg fyrir neikvæða frávikshegðun barna og ungmenna. Þar má nefna 

vímuefnaneyslu, reykingar, ofbeldi og afbrot. Þá er markmiðið að draga úr 

vímuefnaneyslu framhaldsskólanemenda og útrýma henni á meðal 

grunnskólanemenda árið 2010. Einnig er lögð áhersla á það að ofbeldi og einelti 

eigi ekki að líðast í uppeldi barna (Reykjavíkurborg, 2005).  

Elsti aldursflokkurinn sem forvarnarstefna Reykjavíkurborgar tekur til er 

framhaldsskólaaldur eða 16-20 ára. Markmiðið fyrir þann hóp er að byggja upp 

jákvæða sjálfsmynd ungmenna og efla félagsfærni auk þess að þau tileinki sér 
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heilbrigt líferni. Talið er mikilvægt að leyfa þeim að þroskast og læra að taka 

ábyrgð en þó án þess að sleppa takinu af þeim alfarið. Þau þurfa stuðning frá 

foreldrum og samfélagsinu í heild, umhyggju, nærgætni og virðingu. Þau 

ungmenni sem hætta námi tilheyra sérstökum áhættuhópi og geta margvíslegir 

þættir haft áhrif á líf þeirra eins og atvinnuleysi. Í stefnunni er áréttað mikilvægi 

þess að stuðningsúrræði séu til staðar fyrir þessi ungmenni (Reykjavíkurborg, 

2005). 

 

2.2 Íslenska velferðarkerfið 

Í þessum kafla verður fjárhagsaðstoð á Íslandi kynnt. Greint verður frá þeim 

lögum sem eru um fjárhagsaðstoð og reglum Reykjavíkurborgar. Upplýsingar um 

fjölda notenda og stöðu þeirra verða til umfjöllunar ásamt því að kynnt verður sú 

þjónusta sem Velferðarsvið Reykjavíkur veitir notendum fjárhagsaðstoðar. 

 

2.2.1 Fjárhagsaðstoð 

Velferðarríki í einhverri mynd er við lýði hjá öllum nútímalegum þjóðum þar sem 

lýðræðisleg stjórnskipan er náskyld þeirri hugmynd að ríkisvaldinu beri skylda til 

þess að huga að lífskjörum þegna sinna. Ekki eru þó allar þjóðir á sama stað hvað 

varðar þróun opinberrar forsjár og ekki hafa þær allar farið sömu leiðir. 

Munurinn liggur einkum í mismunandi verkaskiptingu við mótun lífskjara en 

hlutverkið deilist á milli ríkisins, markaðarins, fjölskyldunnar og frjálsra samtaka.  

Á Íslandi hefur heildarstefnan í velferðarmálum verið í takt við þá stefnu 

sem tíðkast hefur í öðrum löndum Skandinavíu, þótt Íslandi hafi ekki fylgt 

fordæmi hinna Norðurlandanna að öllu leyti eftir seinni heimsstyrjöld. Þróun í 

velferðarmálum var mun hægari og byrjaði seinna hérlendis en annarsstaðar á 

Norðurlöndunum. Ísland ver enn þann dag í dag minni fjármunum í velferðarmál 

en önnur Norðurlönd þegar á heildina er litið (Nordic Social Statistical Committe, 

2011; Stefán Ólafsson, 1999).  

Þau núgildandi lög sem fjárhagsaðstoð sveitarfélaga byggir á eru lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Lögin hafa það markmið að tryggja 
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bæði fjárhagslegt og félagslegt öryggi íbúa hér á landi og er ætlað að stuðla að 

velferð íbúa á grundvelli samhjálpar. Það skal meðal annars gert með því að efla 

lífsgæði þeirra sem standa höllum fæti. Samkvæmt þessum lögum er hverjum 

manni skylt að framfleyta sjálfum sér, maka sínum og börnum undir 18 ára aldri. 

Hins vegar getur margt orðið til þess að einstaklingur verði ófær um að uppfylla 

þessa skyldu sína. Öllum sveitarfélögum er skylt að aðstoða þá sem ekki geta séð 

fyrir sér og fjölskyldu sinni og því er það hlutverk sveitarfélaganna að veita 

fjárhagsaðstoð til þeirra sem á því þurfa að halda.  

Fjárhagsaðstoð kostaði íslensk sveitarfélög tæplega 1,7 milljónir króna árið 

2008 og hefur kostnaðurinn aukist heilmikið en árið 2010 var hann tæplega 3 

milljónir króna. Tafla 2 sýnir hvað fjárhagsaðstoð kostar íslensk sveitarfélög í 

heild ásamt því hvað hún kostar Reykjavíkurborg eingöngu. Kostnaðurinn fyrir 

Reykjavíkurborg er stór hluti af heildarkostnaði íslenskra sveitarfélaga. Árið 2008 

var hann rúmlega ein milljón en árið 2010 hafði hann næstum tvöfaldast og var 

kominn í tæpar tvær milljónir. Ein skýring er að meðalfjárhæð fjárhagsaðstoðar 

hefur hækkað en þó ekki sem svarar þessari miklu aukingu í útgjöldum. 

Meðalfjárhæð fjárhagsaðstoðar í öllum sveitarfélögum landsins var rúmlega 85 

þúsund árið 2008 en árið 2010 var hún rúmlega 100 þúsund krónur. 

Meðalfjárhæð fjárhagsaðstoðar er hærri í Reykjavík öll árin en árið 2008 ar hún 

rúmlega 90 þúsund krónur. Hún hækkaði um 10 þúsund krónur árið 2009 og var 

þá rúmlega 100þúsund krónur. Árið 2010 hækkaði hún aftur og var um 107 

þúsund krónur (Hagstofa Íslands, 2011-b). 

 

Tafla 2. Útgjöld og meðalfjárhæð fjárhagsðastoðar í krónum hjá öllum 
sveitarfélögum á Íslandi og í Reykjavík árin 2008-2010.  

 Allt landið Reykjavík 

 Útgjöld Meðalfjárhæð Útgjöld Meðalfjárhæð 
2008 1.685.399 86.490 1.021.763 90.470 

2009 2.287.851 91.540 1.548.146 101.226 
2010 2.987.149 101.342 1.984.894 107.472 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2011-b  
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Réttur til fjárhagsaðstoðar er útlistaður gróflega í lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991, en það er svo í höndum sveitarfélaganna að setja 

ítarlegri reglur um fjárhagsaðstoð sína. Samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar um 

fjárhagsaðstoð er hún greidd fyrir einn mánuð í senn en ákvörðun um slíka 

aðstoð gildir að jafnaði einungis fyrir þrjá mánuði (Reykjavík, e.d.-b). Tegundir 

fjárhagsaðstoðar eru fjölmargar en þær voru 19 talsins árið 2010 hjá 

Reykjavíkurborg. Þá virðist mesta þörfin vera á framfærsluaðstoð en annars 

konar aðstoð er meðal annars tannlæknastyrkur og styrkur vegna sérstakra 

aðstæðna (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, e.d.-a). Nánar verður fjallað um 

fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar í kaflanum Þjónusta við notendur 

fjárhagsaðstoðar í Reykjavík. 

Þeir sem eru án atvinnu geta átt rétt á atvinnuleysisbótum en til þess þarf 

viðkomandi að hafa verið á atvinnumarkaði. Markmið laga um 

atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006 er að tryggja einstaklingum á vinnumarkaði 

fjárhagsaðstoð tímabundið í þann tíma sem einstaklingurinn leitar nýrrar vinnu. 

Viðkomandi þarf að vera í virkri atvinnuleit en með því er átt við það að 

einstaklingurinn sé fær til flestra almennra starfa og hafi því heilsu til þess að 

taka þeim störfum sem bjóðast. Einnig er ætlast til þess að viðkomandi sé 

tilbúinn til þess að taka því starfi sem í boði er og sé fær um að taka starfi án 

sérstaks fyrirvara, hvar sem er á landinu óháð vinnufyrirkomulagi; það er hvort 

um sé að ræða fullt starf, hlutastarf eða vaktavinnu. Þó er heimild til að veita 

undanþágu frá þessum skilyrðum skv. 14. gr. laganna ef viðkomandi telur sig ekki 

geta uppfyllt þau vegna aldurs, félagslegra aðstæðna sem tengjast skertri 

vinnufærni eða umönnunarskyldu vegna ungra barna. Til þess að vera að fullu 

tryggður samkvæmt 15. gr. laga um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006 þarf 

viðkomandi að hafa verið 12 mánuði samfleytt á innlendum vinnumarkaði. Þeir 

sem hafa unnið frá þremur og upp í 12 mánuði eru tryggðir hlutfallslega í 

samræmi við lengd starfstíma. Ef einstaklingur verður óvinnufær vegna veikinda 

getur hann átt rétt á sjúkradagpeningum samkvæmt lögum um sjúkratryggingar 

nr. 112/2008. Hins vegar þarf viðkomandi að hafa verið á vinnumarkaði, hafa lagt 

niður störf og sé með öllu óvinnufær.  
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Þau úrræði sem hér eru nefnd krefjast þess að viðkomandi hafi unnið sér 

inn þessi réttindi með því að hafa verið á atvinnumarkaði. Sá sem ekki á rétt á 

þeim úrræðum sem greint er frá hér að ofan getur leitað til þess sveitarfélags 

sem viðkomandi hefur lögheimili í. Því geta notendur fjárhagsaðstoðar fallið 

undir þá skilgreiningu að vera atvinnulausir. Á Íslandi, líkt og á hinum 

Norðurlöndunum, er fjárhagsaðstoð hugsuð sem neyðarúrræði þegar ekki er 

möguleiki á öðrum úrræðum og er hún hugsuð sem efnahagslegt öryggisnet íbúa. 

Einstaklingar með lág laun geta fengið uppbót í formi fjárhagsaðstoðar en þeir 

sem hafa engar tekjur fá fulla fjárhagsaðstoð. Þar að auki eru önnur form 

fjárhagsaðstoðar líkt og styrkur til tannlækninga, heilbrigðisþjónustu eða 

húsbúnaðar. Þeir sem þurfa að nota fjárhagsaðstoð sem einu tekjuinnkomu sína 

geta til dæmis verið ungir, viðkvæmir hópar sem eru án atvinnu eða eiga ekki 

réttindi annars staðar (Nordic Social Statistical Committee, 2011).  

 

2.2.2 Fjöldi og staða notenda fjárhagsaðstoðar 

Á vef Hagstofu Íslands má sjá tölfræðilegar upplýsingar um notendur 

fjárhagsaðstoðar á Íslandi allt frá árinu 1997. Frá þeim tíma hafa notendur aldrei 

verið fleiri en nú, en árið 2011 fengu 7715 Íslendingar fjárhagsaðstoð frá 

sveitarfélagi sínu. Notendafjöldi hefur verið nokkuð breytilegur á milli ára og má 

greina ákveðið mynstur, eins og sjá má á mynd 3. Árið 1997 voru 5650 notendur 

á landsvísu og fór fækkandi til ársins 1999 og voru þá 4400 notendur. Fram til 

ársins 2003 fór notendum fjölgandi og endaði í 6312 notendum sem var það 

mesta sem þekktist frá árinu 1997. Þá fór notendum að fækka stigmagnandi og 

náði lágmarki árið 2007 en þá voru þeir 4280. Frá árinu 2007 hefur notendum 

fjárhagsaðstoðar fjölgað mikið á milli ára líkt og mynd 3 sýnir glögglega (Hagstofa 

Íslands, 2012-b). Fjöldi nýrra notenda fjárhagsaðstoðar hefur að mestu verið í 

samræmi við heildarfjölda notenda undanfarin ár og hafa þeir aldrei verið jafn 

margir og árið 2011 (Hagstofa Íslands, 2012-d). 
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Mynd 3. Fjöldi notenda fjárhagsaðstoðar á Íslandi og þar af nýir 
viðtakendur árin 2001-2011  

Heimild: Hagstofa Íslands, 2012-b; Hagstofa Íslands, 2012-d. 

Þróun fjárhagsaðstoðar í samanburði við Finnland og Svíþjóð má sjá á mynd 

4. Þar kemur fram hlutfall notenda fjárhagsaðstoðar af heildarfjölda íbúa eldri en 

18 ára frá árinu 1985 til ársins 2011. Svipaða þróun má sjá á Íslandi eftir 

efnahagshrunið árið 2008 og í hinum löndunum þegar efnahagskreppa var í þeim 

löndum á níunda áratug síðustu aldar. Notendum fjárhagsaðstoðar í Finnlandi fór 

fjölgandi frá árinu 1985 til ársin 1997. Árið 1985 voru notendur 163.016 en 12 

árum seinna, eða árið 1997, voru þeir orðnir 433.634. Ekki hefur verið jafnmikil 

sveifla í fjölda notenda fjárhagsaðstoðar í Svíþjóð og var í Finnlandi. Notendur í 

Svíþjóð voru töluvert fleiri en í Finnlandi árið 1985 eða 363.373. Árið 2009 eru 

þeir þó orðnir færri eða 284.407. Hlutfall notenda fjárhagsaðstoðar heur verið 

lægst hér á landi samanborið við þessi tvö lönd flest árin frá árinu 1991 (Hagstofa 

Íslands, 1993; Hagstofa Íslands, 2003; Hagstofa Íslands, 2012-b; Hagstofa Íslands, 

2012-c; National institute for health and welfare, 2012; Statistics Finland, 2012; 

Sweden's Statistical Databases, 2010; Sweden's Statistical Databases, 2012).  
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Mynd 4. Hlutfall viðtakenda fjárhagsaðstoðar af heildarmannfjölda 18 ára og 
eldri á Íslandi, Finnlandi, og Svíþjóð árin 1985-2011 

Heimild: Hagstofa Íslands, 1993; Hagstofa Íslands, 2003; Hagstofa Íslands, 2012-b; 

Hagstofa Íslands, 2012-c; National institute for health and welfare, 2012; 

Statistics Finland, 2012; Sweden's Statistical Databases, 2010; Sweden's 

Statistical Databases, 2012. 

Hagstofa Íslands (2012-b) sýnir einnig upplýsingar um aldursdreifingu 

notenda fjárhagsaðstoðar á Íslandi frá árinu 1997, líkt og sjá má á mynd 5. 

Langfæstir notendur eru 55 ára og eldri en örlítið fleiri notendur eru á aldrinum 

55-64 ára en 65 ára og eldri. Lítilsháttar breytingu má þar að auki sjá á milli ára á 

meðal þessara hópa. Fjölmennasti hópurinn er á aldrinum 25-39 ára en þar á eftir 

koma notendur á aldrinum 18-24 ára. Þó ber að hafa í huga að fyrrnefndi 

hópurinn spannar lengra aldursbil eða 14 ár á meðan yngri hópurinn spannar sex 

ár. Þróun á milli ára hjá þessum aldursflokkum er nokkuð í takt við þróun 

heildarfjölda notenda en þó er aldurshópurinn 40-54 ára nokkuð stöðugri en 

yngri hóparnir. Þegar fjölgun notenda er skoðuð frá árinu 1997 til ársins 2011 

með tilliti til aldurs má sjá að mesta fjölgunin er í hópi ungmenna á aldrinum 18-

24 ára en þeim fjölgaði um tæp 70%. Á meðal notenda á aldrinum 25-39 ára var 

fjölgunin 35% frá árinu 1997 og rúmlega 30% hjá þeim sem voru 55-64 ára. 

Notendum á aldrinum 40-54 ára fjölgaði um rúmlega 15%. Hins vegar var öfug 

þróun á meðal elsta hópsins, 65 ára og eldri, en þær fækkaði notendum um 

tæplega 20%.  
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Mynd 5. Aldursdreifing notenda fjárhagsaðstoðar á Íslandi árin 1997-2011  

Heimild: Hagstofa Íslands, 2012-b 

 

Þegar notendur fjárhagsaðstoðar á Íslandi eru greindir eftir fjölskyldugerð 

árin 1997-2011 má sjá að þeir einstaklingar sem eru einstæðir eru fjölmennasti 

hópurinn, eins og mynd 6 sýnir. Flestir notendur eru einstæðir og barnlausir 

karlmenn en einstæðir karlmenn með börn eru fámennasti hópurinn nánast öll 

árin. Einstæðum körlum hefur þar að auki fjölgað mest þegar tekið er tillit til 

fjölskyldustöðu eða um 60% í hvorum hópi, barnlausra og með börn (Hagstofa 

Íslands, 2012-b). Hafa ber í huga að Hagstofa Íslands tilgreinir einungis þá sem 

deila lögheimili með börnum sínum sem foreldra. Barn getur eingöngu haft 

lögheimili á einum stað og því teljast þeir foreldrar sem ekki deila lögheimili með 

barni sínu eins og þeir séu barnlausir (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009-

a). Næst fjölmennasti hópurinn eru einstæðar mæður. Ekki hefur verið jafn mikil 

fjölgun í þeim hópi frá 2008 og hjá heildarfjölda notenda og einstæðum, 

barnlausum einstaklingum en þeim hefur fjölgað um 23% frá árinu 1997. 

Einstæðum konum sem ekki eiga börn eða deila ekki lögheimili með þeim hefur 

fjölgað í svipuðu og einstæðum, barnlausum karlmönnum eða um helming. 

Hjónum eða sambúðarfólki hefur hins vegar fækkað á þessu tímabili. Barnlausum 
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hefur fækkað um 30% og barnafjölskyldum hefur fækkað um 8% (Hagstofa 

Íslands, 2012-b).  

 

 

Mynd 6. Notendur fjárhagsaðstoðar á Íslandi eftir fjölskyldugerð árin 1997-2011  

Heimild: Hagstofa Íslands, 2012-b. 

Meðalfjöldi mánaða sem notendur fjárhagsaðstoðar á Íslandi nota úrræðið 

má sjá á mynd 7 og hefur hann verið um fjórir mánðir á ári frá árinu 1997 fram til 

ársins 2010. Árið 2011 var hins vegar hámarks meðalfjölda mánaða náð á 

landsvísu eða 4,6 mánuðir. Á tímabilinu 1997 til 2011 var hann minnstur 3,8 

mánuðir árin 1997 og 2008 og mestur var hann 4,6 árið 2011. Frá árinu 2002 til 

2011 var meðalfjöldi mánaða mestur í Reykjavík að undanskildu árinu 2008 þegar 

Norðurland eystra var með fleiri mánuði að meðaltali. Eftir efnahagshrunið hér á 

landi 2008 hefur meðalfjöldi mánaða farið vaxandi (Hagstofa Íslands, 2012-d).  
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Mynd 7. Meðalfjöldi mánaða sem notendur nota fjárhagsaðstoð á Íslandi 
og í Reykjavík árin 1997-2011  

Heimild: Hagstofa Íslands, 2012-d 

 

Sömu þróun má sjá í Svíþjóð eftir efnahagskreppuna sem þar varð við 

upphaf níunda áratugar síðustu aldar. Sá tími sem notendur þurftu á 

fjárhagsaðstoð að halda lengdist og hélt áfram að aukast þar til ársins 1998. Nú 

virðist aftur á móti vera kominn stöðugleiki á ný á meðal langtímanotenda en þó 

eru þeir töluvert fleiri hlutfallslega en fyrir kreppu. Meðalmánaðafjöldi hefur 

lengst sem nemur um það bil tveimur mánuðum og er nú rúmlega sex mánuðir. 

Það mun vera það mesta sem þekkst hefur í nútímasamfélagi í Svíþjóð og er sú 

þróun á skjön við skandinavíska velferðarstefnu (Bäckman og Bergmark, 2011).  

Andrén og Gustafsson (2004) könnuðu mynstur á notkun 

fjárhagsaðstoðar í Svíþjóð Þeir skoðuðu tvo hópa, annars vegar þá sem þáðu 

fjárhagsaðstoð í fyrsta skipti árið 1987 og hins vegar 1992. Þeir fylgdu þessum 

hópum eftir til ársins 1997. Árið 1992 hafði nýjum notendum fjárhagsaðstoðar 

fjölgað um 50% frá árinu 1987. Þessa gríðarlegu aukningu má rekja til 

efnahagskreppunnar sem þá skall á og atvinnuleysi jókst umtalsvert í kjölfarið. 

Niðurstöður þeirra sýndu að nýir notendur fjárhagsaðstoðar í Svíþjóð voru frekar 

ólíkir. Einn hópurinn þurfti einungis á þeirri aðstoð að halda í stuttan tíma og 

leitaði slíkrar aðstoðar ekki aftur en það var um það bil 33% nýrra notenda. Um 

0

1

2

3

4

5

6

Allt landið

Reykjavík



  

22 

 

15% af þeim notendum sem þeir skoðuðu nýttu þessa aðstoð allan tímann á 

meðan á rannsókninni stóð eða í 10 ár. Helmingur þeirra sem hættu að nýta 

fjárhagsaðstoð á meðan á rannsókninni stóð þurfti aftur á henni að halda seinna 

á þeim tíma. Afgerandi munur var á milli aldurshópa en mesta hættan á því að 

þurfa á fjárhagsaðstoð að halda var hjá ungmennum á aldrinum 18-26 ára og 

minnkaði svo með hækkandi aldri. Þessi munur var þó ekki eins afgerandi árið 

1987 eins og hann var á 10. áratugnum sem má rekja til aukins atvinnuleysis í 

Svíþjóð á þeim tíma sökum efnahagskreppunnar.  

 

2.2.3 Þjónusta við notendur fjárhagsaðstoðar í Reykjavík 

Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 eru 

félagsmálanefndir sveitarfélaga skyldugar til þess að bjóða upp á félagslega 

ráðgjöf. Markmið hennar er tvíþætt; annars vegar að styðja við einstaklinga sem 

glíma við fjárhagslegan, félagslegan og/eða persónulegan vanda og hins vegar að 

upplýsa og leiðbeina einstaklingum um félagsleg réttindamál. Félagslega 

ráðgjöfin nær yfir fjölþætt málefni, svo sem húsnæðismál, uppeldismál, 

skilnaðarmál og ráðgjöf um fjármál. Lögin kveða á um það að þeir starfsmenn 

sem sinna þessu hlutverki skuli hafa menntun í félagsráðgjöf eða á hliðstæðu 

sviði. Félagsleg ráðgjöf skal ávallt veita í eðlilegu samhengi við aðra aðstoð sem 

boðið er upp á. Í þeim tilfellum sem um er að ræða sérstök meðferðar- og/eða 

stuðningssjónarmið eða fyrirbyggjandi starf á sviði barnaverndar þegar 

fjárhagsaðstoð er veitt skal ávallt liggja fyrir samningur um félagslega ráðgjöf. 

Það á einnig við þegar notendur fá námsstyrk (Reykjavíkurborg, e.d.-b).  

 Í leiðbeiningum með reglum um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg frá 

árinu 2010 kemur fram að ekki er gert ráð fyrir að umsækjandi um 

fjárhagsaðstoð fái viðtal hjá ráðgjafa um leið og fjárhagsaðstoð hefur verið 

samþykkt. Þó skulu aðstæður kannaðar meðal þeirra sem hafa fengið slíka 

aðstoð í sex mánuði eða lengur eða eins fljótt og auðið er. Hins vegar er 

nauðsynlegt fyrir ungmenni á aldrinum 18-24 ára að fara í viðtal til ráðgjafa áður 

en þau fá greidda fjárhagsaðstoð í fyrsta sinn. Þá skal fara yfir áætlun með 

umsækjanda með það að markmiði að hann geti séð fyrir sér og fjölskyldu sinni 
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án aðstoðar. Í úttekt á fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar samkvæmt reglum 

Reykjavíkurborgar má túlka áætlun sem samkomulag um félagslega ráðgjöf þar 

sem hún hefur sama markmið. Ungmenni skulu einungis fá greiddan einn mánuð 

í senn. Ávallt skal ræða við umsækjanda þegar fjárhagsaðstoð er afgreidd um þær 

áætlanir sem hann hefur til þess að breyta aðstæðum sínum svo hann sé fær um 

að sjá fyrir sér og fjölskyldu sinni. Einnig er mikilvægt að notendum 

fjárhagsaðstoðar sé bent á möguleg úrræði eins fljótt og kostur er (Elín Sigríður 

Gunnsteinsdóttir, 2012).  

Reglur um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg gera ráð fyrir heimild til að 

veita fjárhagsaðstoð vegna sérstakra aðstæðna. Ungt fólk sem ekki hefur lokið 

grunnskóla eða framhaldsskóla getur átt rétt á námsaðstoð frá sveitarfélaginu. 

Það er ein tegund fjárhagsaðstoðar en einstaklingur þarf að hafa glímt við 

félagslega erfiðleika (Reykjavíkurborg, e.d.-b). Námsaðstoð sveitarfélaganna er 

mikilvægt úrræði í félagsþjónustu. Námið ýtir undir aukna félagslega virkni sem 

hefur jákvæð áhrif á þátttöku einstaklingsins í samfélaginu. Einnig eflir það 

sjálfsbjörg viðkomandi og verður hann því hæfari í atvinnuleit. Því er 

forvarnargildi námsaðstoðarinnar mikið (Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 

2009-b).  

 Sérstakar aðstæður taka einnig tillit til þeirra sem þurfa aðstoð til þess að 

kaupa húsbúnað fyrir heimilið. Þeir sem eiga rétt á þessari aðstoð eru meðal 

annars einstaklingar á aldrinum 18-24 ára sem eru við eða undir 

viðmiðunarmörkum í tekjum, hafa glímt við mikla félagslega erfiðleika og eru að 

stofna sitt fyrsta heimili. Einnig er heimilt að veita aðstoð til þess að greiða fyrir 

sérfræðiaðstoð. Nauðsynlegar tannlækningar falla þar undir en einstaklingar 

þurfa að hafa fengið fjárhagsaðstoð samfleytt í 12 ár til þess að eiga rétt á slíkum 

greiðslum. Einnig á þetta við um viðtöl hjá félagsráðgjafa, sálfræðingi eða 

geðlækni. Samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð skal ávallt 

liggja fyrir samkomulag um félagslega ráðgjöf í þeim tilfellum þar sem um 

námsstyrk er að ræða og aðstoð vegna sérstakra erfiðleika. Einnig þarf slíkt 

samkomulag að liggja fyrir þegar um fyrirbyggjandi starf eða sérstök meðferðar- 
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og/eða stuðningssjónarmið á vegum barnaverndar er að ræða (Reykjavíkurborg, 

e.d.-b). 

Tæplega 96% þátttakenda í rannsókn á aðstæðum og virkni notenda 

fjárhagsaðstoðar hjá Reykjavíkurborg höfðu farið í viðtal hjá félagsráðgjafa. 

Tæplega helmingur notenda sagðist hitta félagsráðgjafann að jafnaði einu sinni í 

mánuði. Tæplega helmingur notenda hittu félagsráðgjafann sinn tvisvar í mánuði 

eða oftar og svipað hlutfall hitti hann einungis á tveggja til þriggja mánaða fresti. 

Konur áttu oftar í samskiptum við félagsráðgjafa sinn en karlar. Einnig var munur 

á aldri notenda en yngri notendur hittu hann oftar en þeir eldri. Langflestir, eða 

90% svarenda, voru ánægðir viðmót félagsráðgjafans og rúmlega 75% sögðu 

hann hafa aðstoðað sig við að finna lausn á því vandamáli sem var til staðar. 

Flestir töldu félagsráðgjafann veita sér þær upplýsingar sem þeim bæri að fá en 

þó voru um 20% ósammála því. Mjög svipað hlutfall fékkst þegar spurt var um 

það hvort félagsráðgjafinn veitti aðstoð við að sækja þeirra rétt. Rétt rúmlega 

helmingur segist hafa fengið ráðgjöf við atvinnuleit frá félagsráðgjafanum. Þeir 

sem þurftu á fjárhagsaðstoð að halda vegna atvinnumissis höfðu frekar fengið 

slíka ráðgjöf en þeir sem þurftu aðstoðina vegna heilsubrests, veikinda eða 

fötlunar (Ásdís A. Arnalds og Vala Jónsdóttir, 2010).  

Síðustu ár hefur Reykjavíkurborg  markvisst unnið að því að hvetja 

notendur fjárhagsaðstoðar í atvinnuleit. Í boði eru margvísleg úrræði fyrir 

notendur fjárhagsaðstoðar til þess að auka atvinnumöguleika ungs fólks og koma 

í veg fyrir langtímaatvinnuleysi (Reykjavíkurborg, e.d.-d). Reykjavíkurborg, ásamt 

Vinnumálastofnun, hefur sett á laggirnar úrræðið Atvinnutorg í Reykjavík til þess 

að styðja þennan hóp í atvinnuleit. Þetta er atvinnutengt úrræði fyrir notendur á 

aldrinum 16-25 ára og þjónustar sérstaklega þá sem eiga ekki rétt á 

atvinnuleysisbótum, þótt það hindri ekki þátttöku þeirra sem hafa bótarétt. Í 

kjölfarið hefur komið í ljós að tækifæri fyrir ungt fólk til þess að öðlast reynslu á 

vinnumarkaði hafa verið af skornum skammti. Hins vegar hefur Atvinnutorg bætt 

úr því. Þar fá notendur stuðning við að leita að atvinnu og boðið er upp á 

starfsþjálfun eða tímabundna ráðningu í allt að hálft ár hjá Reykjavíkurborg 

(Reykjavíkurborg, e.d.-c). 
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Í atvinnustefnu Reykjavíkurborgar eru fleiri úrræði nefnd. Námskeið fyrir 

unga atvinnuleitendur er samstarfsverkefni Vinnumálastofnunar og Hins Hússins. 

Að auki á að halda áfram með úrræðið virknibrú sem Velferðarsvið sér um. Það er 

námskeið fyrir notendur fjárhagsaðstoðar á aldrinum 18-24 ára og er markmið 

þess að rjúfa einangrun og veita þeim einstaklingum stuðning og hvatningu til að 

taka þátt í úrræðum sem í boði eru. Starfskraftur er verkefni sem 

Þjónustumiðstöð Breiðholts sér um og er samstarfsverkefni Velferðarsviðs og 

Námsflokka Reykjavíkur. Verkefninu er ætlað að vera sjálfstyrking með námi og 

vinnu fyrir unga einstaklinga sem hafa flosnað upp úr námi. Að lokum verða 

sumarstörf til virkni en þá hafa þeir sem fá fjárhagsaðstoð í formi námsaðstoðar 

hjá borginni, og eru án vinnu, forgang í sumarstörf hjá Reykjavíkurborg 

(Reykjavíkurborg, e.d.-d).  

 

2.3 Áhrif félagslegrar stöðu 

Erla Björg Sigurðardóttir (2011) gerði úttekt á stöðu þeirra einstaklinga sem 

höfðu fengið fjárhagsaðstoð til framfærslu fyrstu sex mánuði ársins 2011 og var 

notast við tilviljunarúrtak. Karlar voru í meirihluta en þeir voru 58% og konur 

42%. Algengast var að notendur væru á aldrinum 26-35 ára eða 33%. Notendur á 

aldrinum 18-25 ára voru 29% og því var ekki mikill munur. Langflestir notenda 

voru einhleypir og rúmlega helmingur einhleypir karlmenn. Þó er mikilvægt að 

hafa það í huga að einungis þeir sem hafa skráð lögheimili barnsins hjá sér teljast 

foreldrar. Því má gera ráð fyrir því að töluvert fleiri notendur eigi börn en þeir 

sem skráðir eru. Menntunarstig notenda var almennt mjög lágt og tæplega 

helmingur hafði einungis grunnskólamenntun. Stór hluti notenda hafði hafið 

framhaldsskólanám en hætt áður en því var lokið eða tæplega 30%. Almennt er 

heilsufar þessa hóps slæmt, bæði líkamlegt og andlegt. Þegar geðræn vandkvæði 

eru skoðuð á meðal þessara notenda samkvæmt skráningu voru 40% með 

áfengisvanda, 37% með annan vímuefnavanda og 16% með þunglyndisgreiningu.  

Niðurstöður nýlegrar rannsóknar Lorentzen, Dahl og Harsløf (2011) sýna 

sterk tengsl á milli félagslegs og efnahagslegs bakgrunns ásamt mikilvægum 

lífsviðburðum og líkum þess að þurfa á fjárahagsaðstoð að halda. Ákveðnir 



  

26 

 

mikilvægir lífsviðburðir auka líkur þess að einstaklingurinn þurfi á fjárhagsaðstoð 

að halda líkt og skilnaður, að verða einstætt foreldri og brottfall úr skóla. Þetta 

eru allt þættir sem ógna fjárhagslegu öryggi einstaklingsins.  

Í þessum kafla verður fjallað um tvær vistfræðikenningar sem tengjast 

málefnum ungra notenda fjárhagsaðstoðar. Vistfræðikenning Bronfenbrenner 

verður kynnt, en hún fjallar um samspil umhverfis og áhrif þess, og vistfræðilíkan 

Belsky sem fjallar um áhrif uppeldisaðstæðna á líf einstaklings. Einnig verður 

fjallað um áhrif uppeldisaðstæðna, heilsu og vímuefnanotkunar á stöðu 

einstaklinga og greint frá tengslum þeirra við notkun fjárhagsaðstoðar.  

 

2.3.1 Vistfræðikenning Bronfenbrenner 

Urie Bronfenbrenner (1917-2005) setti fram vistfræðikenninguna sem er nálgun 

sem tekur mið af einstaklingsbundinni og heildrænni nálgun á þróun. Hún gerir 

ráð fyrir því að einstaklingurinn þróist innan kerfis sem er margþætt og feli í sér 

sambönd sem verði fyrir áhrifum frá umhverfinu. Hann skipti umhverfinu upp í 

fjögur mismunandi stig sem má sjá á mynd 8. Stigin tengjast þó og öll hafa þau 

mikil áhrif á þroska einstaklingsins (Berk, 2010).  
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Mynd 8. Vistfræðikenning Bronfenbrenner  

Heimild: Ægir Örn Sigurgeirsson og Hervör Alma Árnadóttir, 2010, bls 14.  

 

Nærkerfi (e. microsystem): Nær til athafna og samspils umhverfis sem stendur 

einstaklingnum næst og er innsta lag umhverfisins. Innan þessa kerfis er 

nærfjölskyldan, menntastofnanir og leiksvæðið í hverfinu. Bronfenbrenner leggur 

mikla áherslu á meðvitund um það að öll sambönd séu tvístefnu og að það hafi 

áhrif á þroska einstaklings. Einstaklingar hafi áhrif hver á annan. Sem dæmi má 

nefna samskipti á milli barna og foreldra. Foreldri hefur áhrif á hegðun barnsins 

og einnig öfugt (Berk, 2010).  

 

Millikerfi (e. mesosystem): Annað stig umhverfis samkvæmt Bronfenbrenner og 

vísar til samspils á milli þeirra kerfa sem eru í nærkerfi einstaklings. Sem dæmi 

um það má nefna að samskipti á vinnustað hafa áhrif á getu einstaklingsins til 

þess að takast á við hlutverk sitt sem foreldri eða maki (Berk, 2010). 

 

Stofnanakerfi (e. exosystem): Þriðja stigið felur í sér félagslegt kerfi sem þó 

inniheldur ekki einstaklinginn sjálfan en hefur þó óneitanlega áhrif á þroska hans. 
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Stórfjölskylda, vinir, nágrannar vinnustaðurinn og félagsþjónustan tilheyra þessu 

kerfi, svo eitthvað sé nefnt. Áhrifin geta verið margvísleg. Fríðindi á vinnustað 

geta orsakað betri líðan á vinnustaðnum sem hafa áhrif á samskipti innan 

nærfjölskyldunnar. Að auki getur stofnanakerfi haft óformleg áhrif. Félagslegt 

tengslanet foreldra getur sem dæmi haft áhrif á börnin, eins og vinir og 

stórfjölskyldan sem barnið umgengst og fær stuðning og leiðbeiningar hjá (Berk, 

2010).  

 

Lýðkerfi (e. macrosystem): Fjórða og ysta stig umhverfis í vistfræðikenningu 

Bronfenbrenner felur í sér lög, gildi og menningu í umhverfi hvers einstaklings. 

Innri stig umhverfisins verða fyrir áhrifum þeirrar áherslu sem lýðkerfið leggur á 

stuðning við börn og fullorðna. Ef áhersla stjórnvalda er á umönnun barna og 

fríðindi í starfsumhverfi foreldra er líklegra að börn og foreldrar hafi jákvæðari 

upplifun af nærumhverfi sínu (Berk, 2010).  

 

Umhverfi er ekki fastmótað form sem hefur einhliða áhrif á einstaklinginn 

heldur tekur það stöðugt breytingum. Í hvert skipti sem hlutverk einstaklingsins 

breytist í lífi hans breytist vídd nærkerfis. Þessar breytingar eru oft mikilvæg skref 

í þroska einstaklingsins, líkt og að hefja skólagöngu, fara á vinnumarkaðinn og 

eignast maka og börn. Breytingarnar geta orsakast vegna umhverfis 

einstaklingsins en einnig getur hann skapað þær sjálfur. Þar af leiðandi má segja 

að samspil sé á milli einstaklings og umhverfis hans (Berk, 2010).  

 

2.3.2 Vistfræðilíkan Belsky 

Ef misbrestur á sér stað í uppeldi einstaklings getur það haft alvarlegar 

afleiðingar í för með sér fyrir viðkomandi einstakling. Belsky setti fram 

vistfræðilíkan og sem er nokkurs konar yfirkenning (e. meta-theory) þar sem 

aðrar kenningar sem ekki eru jafn víðtækar falla innan hennar. Dæmi þrengri 

kenningar eru einstaklingskenningar (líffræðilegar kenningar, 

hegðunarkenningar), samskiptakenningar (kenningar um tilfinninga- og 

fjölskyldutengsl) og félagslegar kenningar (áhrif félagslegs stuðnings, félagslegrar 
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einangrunar og efnahags). Vistfræðilíkanið tekur einnig tillit til þeirra áhrifa sem 

menning hefur í för með sér (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2004). 

Belsky skipti ólíkum áhættuþáttum í meginsvið (e. levels) sem má sjá á 

mynd 9. Fyrsta meginsvið líkansins felur í sér þá þætti sem tengjast 

einstaklingum, líkt og foreldrar og börn. Þeir þættir sem tengjast fjölskyldunni 

eru á öðru meginsviði og undir þriðja meginsviðið falla félagslegir þættir. 

Menning fellur undir fjórða meginsviðið. Á öllum fjórum sviðunum má finna 

þætti sem hafa áhrif á misbresti í uppeldi barna, annaðhvort verndandi þætti 

sem draga úr slíkum áhrifum eða áhættuþætti sem auka líkur á þeim. 

Áhættuþættir geta bæði verið þeir sem tengjast misbresti í uppeldi barna ásamt 

þeim þáttum sem geta aukið líkur á misbresti í uppeldi barna þegar horft er til 

framtíðar. Líkanið bendir til þess að um misbrest í uppeldi sé að ræða þegar 

magn og umfang áhættuþátta er í meira mæli en magn og umfang verndandi 

þátta (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2004). 

 

 

Mynd 9. Vistfræðilíkan Belsky  

Heimild: Freydís J. Freysteinsdóttir, 2004, bls. 316 
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Þættir sem eru innan meginsviða og þeir sem lenda á milli þeirra hafa 

samverkandi áhrif. Sem dæmi má nefna að aukin hætta er á því að ungt foreldri 

sem ekki fékk hlýlegt og styðjandi uppeldi sem barn (einstaklingsþáttur) og missir 

atvinnu sína (félagslegur þáttur) vanræki eða beiti barn sitt ofbeldi. Einnig má 

nefna að foreldri sem fær stuðning af hálfu maka, bæði efnahagslega og 

fjárhagslega, sem býr í landi sem ekki viðurkennir líkamlega refsingu sem 

uppeldisaðferð (menningarþáttur) er í minni áhættu á því að vanrækja barn sitt 

eða beita það ofbeldi (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2004). 

 

2.3.3 Uppeldisaðstæður 

Misbrestur í uppeldi barna getur falið í sér ofbeldi eða vanrækslu af einhverju 

tagi. Ofbeldi getur verið margs konar, líkamlegt, kynferðislegt eða andlegt. Það 

sama má segja um vanrækslu en foreldri getur vanrækt skyldur sínar við barn á 

margan hátt líkt og líkamleg vanræksla felur í sér vanrækslu á grunnþörfum 

barnsins eða andlega vanrækslu. Einnig getur foreldri vanrækt skyldur sínar 

varðandi umsjón og eftirlit með barni og einnig varðandi nám barns. Misbrestur í 

uppeldi barna getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir börn. 

Samkvæmt Freydísi J. Freysteinsdóttur (2004) getur birtingarmynd þeirra verið 

tvennskonar; innhverf vandkvæði og úthverf vandkvæði. Með innhverfum 

vandkvæðum er átt við sem dæmi kvíði og óyndi en úthverf vandkvæði geta 

verið hegðunarörðugleikar. Úthverf vandamál eru algengari á meðal drengja og 

innhverf eru oftar hjá stúlkum. Langvarandi einkenni af þessu tagi geta leitt til 

greiningar á geðrænum vandkvæðum svo sem þunglyndi og 

mótþróaþrjóskuröskun. Námsörðugleikar og félagslegir erfiðleikar geta líka verið 

afleiðing af misbresti í uppeldi einstaklingsins (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2004).  

Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal (2005) gerðu 

langtímarannsókn á tengslum uppeldisaðferða sem foreldrar notuðu og 

brotthvarfi ungmenna frá námi. Í yfirliti þeirra yfir fyrri rannsóknir má sjá að 

þessar niðurstöður eru í takt við niðurstöður annarra rannsókna en ítrekað hefur 

verið sýnt fram á tengsl félags- og efnahagsstöðu foreldra og brotthvarfs úr skóla. 

Niðurstöður þeirra sýna tengsl milli uppeldisaðferða við 14 ára aldur og brottfalls 
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frá námi þegar einstaklingurinn var orðinn 22 ára. Tengslin má sjá þrátt fyrir að 

tekið sé tillit til efnahagsstöðu foreldra og kyns barnsins.  

Fjárhagsaðstaða heimilisins hefur áhrif á möguleika barna til þátttöku og 

virkni. Ef fjárhagsstaðan er slæm eru tækifæri barns til þess að taka þátt í 

skipulögðu tómstundastarfi minni, þar sem slík afþreying getur verið 

kostnaðarsöm. Þannig eru auknar líkur á því að lífskjör barna sem búa við fátækt 

séu ekki þau sömu og hjá öðrum börnum (Ásdís Aðalbjörg Arnalds, Elísabet 

Karlsdóttir og Heiður Hrund Jónsdóttir, 2012). Rannsókn Álfgeirs Loga 

Kristjánssonar, Ingu Dóru Sigfúsdóttur og Jóns Sigurðssonar (2006) styður þetta 

en þar var tómstundaiðkun skoðuð út frá sýn unglinga í 9. og 10. bekk grunnskóla 

á fjárhagsstöðu fjölskyldunnar. Þeir sem töldu sig búa við slæman fjárhag 

samanborið við aðra stunduðu slíka iðju í minna mæli.  

 Skilnaður foreldra getur haft mikil áhrif á börn og breytir lífi þeirra til 

muna. Engar fjölskylduaðstæður eru þau þær sömu og upplifun er misjöfn á milli 

einstaklinga. Langtímaáhrif á börn hafa þó ekki verið rannsökuð að neinu ráði 

hérlendis en nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar um efnið erlendis. Börn ganga í 

gegnum mismunandi upplifun og aðstæður sem háð er félagslegum veruleika og 

mikilvægt er að hafa það í huga þegar niðurstöður úr erlendum rannsóknum eru 

yfirfærðar á íslensk börn og aðstæður hérlendis. Mikið álag er á börnum sem 

upplifa skilnað foreldra sinna en oftast tekur það þau eitt til þrjú ár að aðlagast 

nýju lífi. Þó getur aðlögunarferlið tekið lengri tíma ef aðstæður við skilnaðinn eru 

erfiðar. Einnig getur skilnaður foreldra haft síðbúin áhrif á börn. Áhrifin koma þá 

jafnvel ekki fram fyrr en á unglingsárum og þegar kemur að því að mynda 

parsamband. Ekki upplifa þó öll börn skilnað foreldra sinna sem neikvæðan 

atburð og sumum börnum líður betur eftir hann. Flest börn eru þó í ágætu 

jafnvægi andlega og einnig er mikilvægt að hafa það í huga að þau börn sem ekki 

eiga fráskilda foreldra geta einnig átt við vandamál að stríða (Benedikt 

Jóhannsson, 2004; Sigrún Júlíusdóttir, 2008).  

Meðal þátttakenda sem tóku þátt í rannsókn á aðstæðum og virkni 

notenda fjárhagsaðstoðar höfðu tæp 65% eingöngu lokið grunnskólaprófi eða 

hætt áður en skólaskyldu lauk. Úrtakið samanstóð af öllum þeim notendum sem 
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þáðu boð um þátttöku í Virknibrú og/eða boð um það að mæta á kynningarfund 

Virkni til velferðar. Að auki var tekið úrtak úr þeim hópi sem ekki þáði þessi boð. 

Hins vegar eru þessar upplýsingar ekki lýsandi fyrir alla notendur 

fjárhagsaðstoðar, þó þær gefi ákveðna mynd af stöðunni (Ásdís A. Arnalds og 

Vala Jónsdóttir, 2010). Ásdís Aðalbjörg Arnalds, Elísabet Karlsdóttir, Heiður Hrund 

Jónsdóttir og Vala Jónsdóttir (2012) gerðu rannsókn á aðstæðum reykvískra 

foreldra sem fengu fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg eða voru á 

atvinnuleysisskrá árið 2011. Á meðal þeirra voru 61% sem höfðu einungis lokið 

grunnskólapróf. Á sama tíma voru 6% foreldra í launuðu starfi sem höfðu sama 

menntunarstig. 

Tengsl virðast vera á milli atvinnustöðu og tengsla íslenskra ungmenna við 

fjölskyldu sína. Rannsóknir og greining framkvæmdi (2010) rannsókn á 

ungmennum á aldrinum 16-20 ára sem voru utan hefðbundins framhaldsskóla 

árið 2009. Rannsóknin leiddi í ljós að þau ungmenni sem eru aðallega í vinnu eða 

atvinnulaus segja að tengsl sín við foreldra sína séu veikari en þau ungmenni sem 

eru í námi. Einnig virðast þau finna fyrir minni stuðning frá foreldrum sínum og 

telja sig vera í meiri erfiðleikum með það að fá umhyggju og hlýju frá þeim. 

Stuðningur, eftirlit og aðhald foreldra skiptir miklu máli þegar kemur að velferð 

barna og ungmenna samkvæmt rannsóknum sem Rannsóknir og greining hefur 

framkvæmt.  

Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín L. Garðarsdóttir (2004) gerðu 

langtímarannsókn á tengslum uppeldisaðferða og sjálfsálits ungs fólks á aldrinum 

14 og 21 árs. Aðferðum í uppeldi var skipt í fjóra flokka; 1) viðurkenning og mikil 

samheldni, 2) viðurkenning og lítil samheldni, 3) sálræn stjórn og mikil samheldni 

og 4) sálræn stjórn og lítil samheldni. Þegar tekið var tillit til þeirra áhrifa sem 

stéttarstaða foreldra hefur og kynferði og skapgerð ungmenna, gefa 

niðurstöðurnar til kynna að þeir unglingar sem hafi besta sjálfsálitið við 14 ára 

aldur búi við viðurkenningu og mikla samheldni (uppeldisaðferð 1) á sama aldri. 

Þar á eftir fylgja unglingar sem búa við viðurkenningu og litla samheldni 

(uppeldisaðferð 2). Í kjölfarið kemur hópur unglinga sem telur sig búa við sálræna 

stjórn og mikla samheldni (uppeldisaðferð 3) en unglingar sem búa við sálræna 
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stjórn og litla samheldni (uppeldisaðferð 4) við 14 ára aldur eru með versta 

sjálfsálitið á þeim aldri. Þegar sjálfsálit hjá þessum ungmennum var skoðað við 21 

árs aldur höfðu þau sem töldu sig búa við viðurkenningu við 14 ára aldur besta 

sjálfsálitið, óháð því hvort lítil eða mikil samheldni fylgdi. Þeir sem töldu sig búa 

við sálræna stjórn, óháð samheldni, voru með lakasta sjálfsálitið.  

Langtímarannsókn var gerð á vímuefnaneyslu reykvískra unglinga og þeim 

uppeldisaðferðum sem foreldrar þeirra notuðu. Tekið var tillit til 

vímuefnanotkunar á meðal foreldra og jafningja, fyrri notkunar og kyns 

unglingsins, en fyrri rannsóknir á vímuefnanotkun hafa sýnt fram á áhrif þessara 

þátta. Rannsóknin sýndi samt sem áður fram á tengsl á milli uppeldisaðferða og 

vímuefnanotkunar. Uppeldisaðferðir við 14 ára aldur voru bornar saman við 

vímuefnaneyslu þrem árum seinna, eða þegar unglingarnir voru 17 ára. Þeir sem 

ólust upp við leiðandi uppeldishætti voru ólíklegri en aðrir til þess að reykja 

daglega, drekka illa og nota ólögleg vímuefni. Einnig voru þau ólíklegri til þess að 

hafa prófað að reykja og drekka áfengi við 14 ára aldur. Þessar niðurstöður voru í 

samræmi við tilgátu rannsakenda sem byggði á fyrri rannsóknum (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Leifur G. Hafsteinsson, 2001).  

Börn sem eiga áfengissjúka foreldra eru mun viðkvæmari fyrir því að glíma 

við vandamál á fullorðinsárum (Hall og Webster, 2007) og glíma við áfengisvanda 

sjálf (Havey og Dodd, 1995). Ekki eru þó allir sem lenda í slíkum vandamálum en 

hins vegar hefur verið sýnt fram á það að uppkomin börn áfengissjúkra sýna 

aukna viðkvæmni gagnvart streitu og virðast eiga erfiðara með að aðlagast (Hall, 

Bolen, og Webster, R. E., 1994). Börn vímuefnaneytenda eru mun líklegri til þess 

að eiga við heilsufarstengd vandamál að stríða og á það líka við á fullorðinsárum. 

Þau börn eru líklegri til þess að glíma við þunglyndi, reiði, kvíða, lítið sjálfsálit, 

skömm og sektarkennd á fullorðinsárum (Geddes, 1993). Einnig eru þau líklegri til 

þess að sýna hegðun sem hefur neikvæð áhrif á heilsu (Cuijpers og Smit, 2002). 

Niðurstöður rannsóknar Havey og Dodd (1995) bendir til þess að samband 

sé á milli neikvæðra atburða heima við og félagslegra vandkvæða, námsgetu og 

þess að prófa vímuefni snemma á lífsleiðinni. Munur á börnum áfengissjúkra 

foreldra og öðrum börnum er meðal annars sá að fyrrnefndi hópurinn virðist 
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upplifa fleiri slæma atburði og færri góða í fjölskylduumhverfinu. Einnig var meira 

um átök og minni samheldni. Ólíklegra var þessi sami hópur byggi hjá báðum 

kynforeldrum eða ætti foreldra í hjónabandi. Að auki var ólíklegra að foreldrar 

þeirra hefðu farið í framhaldsskóla eða lokið við slíkt nám.  

   

2.3.4 Heilsa 

Heilsutengd vandkvæði eru nátengd félagslegum erfiðleikum (Marmot og Friel, 

2008). Verri andleg heilsa er oft tengd lægra menntunarstigi, lélegum 

húsakynnum og fátækt, svo fátt eitt sé nefnt. Notendur fjárhagsaðstoðar búa 

almennt við verri heilsu, bæði líkamlega og andlega, en aðrir (Baigi, Lindgren, 

Starrin og Bergh, 2008; Kaplan o.fl., 2005; Taylor og Barusch, 2004; Vozoris og 

Tarasuk, 2004). Løyland og fleiri (2011) rannsökuðu heilsutengd lífsgæði 

langtímanotenda fjárhagsaðstoðar í Noregi og báru saman við alla Norðmenn. 

Niðurstöður þeirra sýndu að heilsutengd lífsgæði notenda fjárhagsaðstoðar voru 

verri bæði líkamlega og andlega og er það í takt við aðrar rannsóknaniðurstöður. 

Að auki hefur verið sýnt fram á aukna notkun áfengis og tóbaks á meðal notenda 

fjárhagsaðstoðar (Baigi o.fl., 2008; Taylor og Barusch, 2004; van der Wel, Dahl, 

Lødemel, Løyland, Naper og Slagsvold, e.d.) Andrén og Gustafsson (2004) komust 

að þeirri niðurstöðu að hærri dánartíðni er á meðal notenda fjárhagsaðstoðar. 

Margir notendur fjárhagsaðstoðar eru atvinnulausir en hafa ekki bótarétt 

hjá Vinnumálastofnun. Sýnt hefur verið fram á það að atvinnuleysi hefur í för 

með sér verri heilsu (Bartley, Sacker og Clarke, 2004; Thomas, Benzeval og 

Stansfeld, 2005; Wilson og Walker 1993) en það samband er ekki einhliða. 

Atvinnuleysi dregur úr heilbrigði einstaklingsins og slæm heilsa dregur úr líkum á 

launaðri vinnu (Bartley og fleiri, 2004; Schuring, Burdorf, Kunst og Mackenbach, 

2007). Því er mikilvægt að efla heilsu þeirra einstaklinga sem eru utan 

vinnumarkaðarins. Rannsókn Schuring og fleiri (2009) á þátttöku í heilsueflandi 

starfsemi fyrir einstaklinga án atvinnu sýndi að ungt fólk var líklegra til þess að 

hætta í henni. 

Geðræn vandkvæði eru alvarleg heilsuvandamál í samfélaginu og hafa 

þau áhrif á heilsutengd lífsgæði einstaklings. Slík vandkvæði eru einnig ein af 
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algengustu ástæðum örorkubóta í Noregi og eru einn af stærstu áhættuþáttum 

örorku, einnig hjá ungu fólki . Þeir sem njóta aðstoðar hins opinbera eru almennt 

með verri líkamlega og andlega heilsu (Løyland og fleiri, 2011). 

Overbye og Sæbø báru saman lífshamingju ungra notenda 

fjárhagsaðstoðar í Noregi við lífshamingju allra ungmenna þar í landi. Þeir 

miðuðu við aldurshópinn 18-25 ára. Þegar aðstæður ungmenna í Noregi eru 

skoðaðar má sjá töluverðan mun á notendum fjárhagsaðstoðar og öllum 

ungmennum þar í landi. Tæplega 60% notenda ólust upp hjá báðum foreldrum 

en tæplega 80% allra ungmenna bjuggu við þær aðstæður á barnsaldri. Notendur 

fjárhagsaðstoðar virðast vera meira einangraðir en almennt gerist hjá þessum 

aldurshóp. 91% allra ungmenna segjast eiga í það minnsta einn náinn vin en 

einungis 83% notenda segja slíkt hið sama. Einnig er minna hlutfall hjá notendum 

sem búa með öðrum fullorðnum einstaklingi á móti öllum ungmennum í Noregi. 

Heilsufar virðist almennt verra hjá notendum samanborið við öll ungmenni. 

Tæplega 70% allra ungmenna segjast ekki glíma við nein geðræn vandkvæði en 

einungis ríflega 30% notenda. 83% allra ungmenna segjast ekki eiga við 

heilsufarsvandamál að stríða sem hindra vinnu en 68% notenda eru á sama máli.  

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar (e.d.-b) stóð fyrir rannsókn á stöðu og 

líðan atvinnuleitenda sem fá fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg árið 2011. Sú 

rannsókn var framkvæmd til þess að fá hugmyndir um það hvernig væri hægt að 

bæta stöðu þessa hóps. Þá kom í ljós að mun betri svörun var hjá eldri notendum 

en þeim yngri. Hins vegar var lítið svarhlutfall eða aðeins um 50% og hefði þurft 

lengri tíma til þess að það gæti orðið hærra. Mikilvægt er þó að hafa í huga að 

Velferðarsvið stóð fyrir þessari rannsókn og getur það valdið skekkju að 

þjónustuveitandi standi einnig fyrir rannsókn á upplifun notenda. Í rannsókninni 

kemur fram að það hafi mögulega reynst einhverjum hópum notenda erfitt að 

svara könnuninni, svo sem kvíðasjúklingum, þunglyndissjúklingum og 

einstaklingum með ADHD. Því er vert að hafa í huga að þeir sem ekki svöruðu 

rannsókninni gætu verið í verri stöðu en niðurstöður benda til.  

 Í rannsókn Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar (e.d.-c) er ályktað að 

atvinnuleitendur sem eru á framfærslu Reykjavíkurborgar séu mismunandi vel 
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staddir eftir aldri. Notendur yngri en 30 ára hafi það verr en notendur á aldrinum 

42-53 ára þegar tekið sé tillit til heildarvanda, þunglyndis, kvíða, líkamlegra 

vandamála og athyglisbrests með ofvirkni. Þetta mun vera í samræmi við aðrar 

rannsóknir. Þar sem gera má ráð fyrir því að þeir notendur sem ekki svöruðu 

könnuninni séu almennt verr staddir, þá er ekki ástæða til þess að draga þessar 

niðurstöður í efa.  

 

2.3.5 Vímuefnanotkun 

Í rannsókn á stöðu og líðan atvinnuleitenda sem fá fjárhagsaðstoð frá 

Reykjavíkurborg kemur fram að algengt er á meðal ungra notenda á aldrinum 18-

24 ára að þeir glími við áfengis- og/eða vímuefnavanda eða tæplega 70% 

(Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, e.d.-b). Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð 

tengsl á milli fátæktar og vímuefnanotkunar (Kaestner, 1999; United States 

Department of Health and Human Services, 2000). Kaestner (1999) sýndi fram á 

mögulegar leiðir þar sem vímuefnanotkun gæti haft áhrif á fátækt, eins og sjá má 

á mynd 10. Þar má sjá að einstaklingsbundin einkenni hafa áhrif á 

vímuefnanotkun hans, hve mikla menntun hann hefur, fjárfestingu í mannauði og 

fjölskyldustöðu. Vímuefnanotkunin hefur svo einnig áhrif á þessa þætti, það er 

menntun, fjárfestingu í mannauði og fjölskyldustöðu. Þessir þrír áhrifaþættir hafa 

þá áhrif á stöðu viðkomandi einstaklings á atvinnumarkaði. Þeir þættir sem hafa 

bein áhrif á fátækt eru fjölskyldustaða og staða hans á atvinnumarkaði. Með 

þetta til hliðsjónar má sjá að vímuefnanotkun hefur tvímælalaust áhrif á fátækt 

þótt áhrifin séu ekki bein.  
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Mynd 10. Áhrif vímuefnanotkunar á fátækt 

Heimild: Kaestner, 1999, bls. 329. 

 

Í Bandaríkjunum eru ungmenni á aldrinum 19-22 líklegri en aðrir til þess 

að reykja eða tyggja tóbak, nota marijúana og örvandi efni með það að markmiði 

að auka líkamlegan og vitsmunalegan árangur. Ungmenni á þessum aldri eru áköf 

í því að öðlast nýja reynslu áður en fullorðinsárin taka við með þeirri ábyrgð og 

festu sem þeim fylgir (Berk, 2010). Vímuefnanotkun hvers konar hefur mikið 

verið rannsökuð og sýnt hefur verið fram á skaðsemi hennar, sérstaklega 

gagnvart ungu fólki. Þær niðurstöður eiga bæði við um lögleg og ólögleg 

vímuefni. Ungmenni sem neyta vímuefna eru í aukinni hættu á því að flosna upp 

úr námi og glíma við margs konar persónuleg og félagsleg vandkvæði. Líkurnar 

aukast til muna ef slík notkun verður dagleg. Notkun á efnum sem þessum fylgir 

ákveðinn lífsstíll sem ekki er heppilegur til þess að efla einstaklinginn við nám eða 

vinnu (Rannsóknir og greining, 2011).  

Tilgangur áfengislaga nr. 75/1998 er að sporna gegn misnotkun áfengis og 

samkvæmt þeim þarf einstaklingur að hafa náð 20 ára aldri til þess að heimilt sé 

að selja, veita eða afhenda honum áfengi. Lög um tóbaksvarnir nr. 6/2002 hafa 
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það markmið að draga úr heilsufarslegum afleiðingum og dauðsföllum vegna 

tóbaks með því að draga úr neyslu þess og vernda fólk fyrir áhrifum. Ekki er 

leyfilegt að afhenda eða selja einstaklingi undir 18 ára aldri tóbak.  

Þrátt fyrir lagalegar skorður er vímuefanotkun unglinga og ungmenna 

blákaldur veruleiki hér á landi, líkt og í flestum öðrum löndum hins vestræna 

heims. Erlendis hefur verið sýnt fram á það að vímuefnanotkun nær almennt 

hámarki á unglings- og snemmfullorðinsárum. Eftir það fer notkunin svo almennt 

dvínandi (Merline, O‘Malley, Schulenberg, Bachman og Johnston, 2004). Á 

síðustu árum hefur verið unnið markvisst að því að minnka vímuefnanotkun 

unglinga hérlendis. Samvinnukerfi sem hefur verið kallað Íslenska módelið hefur 

sýnt góðan árangur í þeirri baráttu. Það byggir á því að minnka þekkta 

áhættuþætti í kjölfar notkunar vímuefna ásamt því að efla verndandi þætti, líkt 

og mikilvægi foreldra, skóla og þeirra stofnana sem eru í nærsamfélagi barna og 

ungmenna (Rannsóknir og greining, 2011).  

Rannsóknir og greining hafa rannsakað stöðu barna og ungmenna 

undanfarin ár. Þær rannsóknir sýna að vímuefnaneysla unglinga í efstu bekkjum 

grunnskóla á landsvísu hefur minnkað töluvert frá árinu 2000, en þá er átt við 

áfengisneyslu, sígarettunotkun og þá sem hafa prófað hass um ævina. Reykingar 

sígarettna hafa minnkað töluvert á meðal nemenda í 8.-10. bekk í grunnskóla. 

Munur er þó á milli bekkja en hlutfallið er hæst hjá nemendum í 10. bekk en 

lægst í 8. bekk. Áfengisneysla hefur dregist saman á meðal þessara nemenda. 

Árið 1997 var meirihluti allra bekkja sem hafði neytt áfengis einu sinni eða oftar 

um ævina eða 51% hjá 8. bekk, 67% hjá 9. bekk og 82% á meðal nemenda í 10. 

bekk. Árið 2012 voru það 48% nemenda í 10. bekk, 35% í 9. bekk og 26% í 8. bekk 

(Rannsóknir og greining, 2012). 

Neysla á hassi hefur einnig dregist töluvert saman á meðal 

grunnskólanemenda. Árið 1997 höfðu 13% nemenda í 10. bekk notað hass einu 

sinni eða oftar um ævina en árið 2012 var það 3%. Í 9. bekk fór hlutfallið úr 8% 

árið 1997 í 2% árið 2012. Minnsti munurinn var á meðal nemenda í 8. bekk en 

árið 1997 höfðu 4% nemenda notað hass einhvern tímann um ævina en árið 

2012 voru það 1%. Viðhorf til maríjúana virðist breytast töluvert á milli ára á 
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meðal nemenda í 8.-10. bekk. Árið 2012 voru 88% nemenda í 8.bekk sem voru 

sammála því að notkun á marijúana væri hættuleg þótt það væri einungis einu 

sinni en 7% sögðust ósammála þeirri staðhæfingu. Í 9. bekk voru 84% sammála 

staðhæfingunni en 9% ósammála. Á meðal nemenda í 10. bekk voru 76% 

sammála en 15% ósammála (Rannsóknir og greining, 2012) 

Neysla á löglegum vímuefnum meðal nemenda í framhaldsskóla hefur 

dregist saman, líkt og á meðal grunnskólanemenda. Sígarettureykingar hafa 

dregist saman á meðal þess hóps og hlutfall þeirra framhaldsskólanemenda sem 

reykja daglega hefur lækkað úr 21% árið 2000 í 12% árið 2010. Einnig hefur 

dregið úr ölvun síðan 2000 en munurinn er verulegur á milli áranna 2007 og 

2010. Árið 2000 höfðu 63,5% framhaldsskólanema orðið ölvuð einu sinni eða 

oftar um ævina. Árið 2007 voru það 62,4% en árið 2010 voru það einungis 55,2% 

(Rannsóknir og greining, 2011). Því má sjá að töluverð breyting hefur orðið á 

áfengisneyslu ungmenna á síðustu árum.  

Kannabisneysla hefur einnig farið minnkandi frá árinu 2000 og má sjá 

mikinn mun. Strákar eldri en 18 ára virðast neyta kannabis í mestum mæli. Árið 

2000 hafði 37,5% drengja eldri en 18 ára notað hass einu sinni eða oftar um 

ævina. Árið 2007 hafði hlutfallið minnkað niður í 32,7%. Hins vegar reyndist 

neyslan hafa dregist umtalsvert saman árið 2010 en þá höfðu einungis 21,3% 

notað hass um ævina. Notkunin hefur einnig dregist saman þegar allur hópurinn 

er skoðaður í heild sinni. Árið 2000 höfðu 22,8% framhaldsskólanema notað hass 

einhvern tímann um ævina en hafði fækkað í 12% árið 2010 (Rannsóknir og 

greining, 2011).  

Framhaldsskólaganga virðist draga úr líkum þess að íslensk ungmenni bæði 

reyki og drekki. Ungmenni á aldrinum 16-18 ára í námi neyta áfengis mun 

sjaldnar en þau sem eru í vinnu eða atvinnulaus. Mun meiri líkur eru á því að 

ungmenni sem eru í vinnu eða atvinnulaus reyki en ungmenni sem eru 

óhefðbundnu framhaldsskólanámi. Einnig eru þau líklegri til þess að hafa neytt 

ólöglegra vímuefna og farið í meðferð (Rannsóknir og greining, 2010).  

Misjafnt er á milli stöðu og aldurs hvort ungmenni á aldrinum 16-20 ára 

sem eru utan hefðbundins framhaldsskólanáms hafi notað hass um ævina, einu 
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sinni eða oftar. Flest ungmenni yngri en 18 ára sem eru aðallega í vinnu hafa 

notað hass eða 33% og aðeins færri á meðal atvinnulausra eða 28%. Einungis 1% 

18 ára og yngri sem eru aðallega í námi hafa prófað hass. Á meðal þeirra sem eru 

18 ára og eldri hefur tæplega helmingur atvinnulausra notað hass eða 46%. Á 

meðal þeirra sem eru aðallega í vinnu hafa 27% prófað hass og 13% þeirra sem 

eru aðallega í námi (Rannsóknir og greining, 2010). 
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3 Aðferð og framkvæmd 

Í þessum kafla verður aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar reifuð. Skýrt 

verður frá þeim rannsóknaraðferðum sem notaðar voru og framkvæmd 

rannsóknar. Greint verður frá þeim siðferðislegum atriðum er tengdust 

rannsókninni og hvaða leyfi voru nauðsynleg fyrir framkvæmd rannsóknarinnar. 

 

3.1 Rannsóknaraðferðir  

Tvær megintegundir aðferða eru notaðar til þess að rannsaka félagslegan 

veruleika; eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir. Þessar aðferðir eru 

ólíkar í framkvæmd og hafa einnig ólík markmið (Neuman, 2006; Ragin, 1994). Í 

þessari rannsókn eru báðar tegundirnar notaðar til þess að svara 

rannsóknarspurningunum sem voru eftirfarandi: 

 Hver er félagsleg staða ungra langtímanotenda fjárhagsaðstoðar í 

Reykjavík? 

 Hvaða þjónustu veitir Velferðarsvið ungum langtímanotendum 

fjárhagsaðstoðar í Reykjavík?  

 

3.1.1 Megindleg rannsóknaraðferð 

Til þess að fá heildarmynd af félagslegri stöðu þessa hóps var ákveðið að nota 

megindlega aðferð. Í þessu tilfelli þótti heppilegast að skoða þau gögn sem til eru 

um hópinn. Þetta er viðkvæmur hópur og það getur ekki talist gott að hafa 

afskipti í rannsóknartilgangi af jafn viðkvæmum hópi og ungir langtímanotendur 

fjárhagsaðstoðar eru. Erla Björg Sigurðardóttir (2011) notaði sömu aðferð í 

rannsókn sinni á stöðu langtímanotendum en hún skoðaði málaskrá til þess að fá 

upplýsingar um notendur.  

Megindlegi hluti rannsóknarinnar gengur út á það að kanna stöðu ungra 

langtímanotenda með því að greina fyrirliggjandi gögn. Rannsakandi fékk töluleg 

gögn um þær upplýsingar sem koma fram á umsókn um fjárhagsaðstoð. Þar 

koma fram hefðbundnar bakgrunnsupplýsingar svo sem um búsetu og 

hjúskaparstöðu ásamt þeim aðstæðum sem viðkomandi býr við, svo sem stöðu 
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(atvinna, örorka eða þess háttar), húsnæðisaðstæður og menntun 

(Reykjavíkurborg, e.d.-a). Að auki var málaskrá notenda skoðuð með það að 

markmiði að fá betri heildarmynd af félagslegri stöðu notenda og upplýsingar um 

það hvaða þjónustu þau hafa fengið.  

Það hefur ýmsa kosti að nota fyrirliggjandi gögn. Þá er ekki um að ræða 

persónuleg samskipti við þann hóp sem á að rannsaka að óþörfu og þannig má 

komast hjá því að ónáða þá einstaklinga þegar ekki er þörf á því. Þá má gera ráð 

fyrir því að notkun slíkra gagna sé vinnusparnaður fyrir rannsakanda. Þó fylgja 

einnig gallar sem þessari aðferð og er mikilvægt að rannsakandi sé meðvitaður 

um þau atriði svo gögnin nýtist sem best (Neuman, 2006). Málaskrá 

Velferðarsviðs er gagnagrunnur um þær upplýsingar sem fram hafa komið í 

málum notenda fjárhagsaðstoðar. Þær upplýsingar sem fram koma í málaskrá 

eru háðar því að notandi hafi tekið þær fram í samskiptum sínum við starfsmann 

þjónustumiðstöðvarinnar. Því er ekki hægt að gera ráð fyrir að allar upplýsingar 

komi fram hjá hverjum og einum notanda. Í rannsókn Erlu Bjargar Sigurðardóttur 

(2011) kom fram að mismunandi var hversu ítarlega og vel upplýsingarnar voru 

skráðar í málaskrá. Mikilvægt er að lesandi hafi þær upplýsingar til hliðsjónar við 

túlkun á niðurstöðum. Þá er mögulegt að notandi hafi fengið talsverða þjónustu 

án þess að upplýsingar um það hafi verið skráðar í málaskrá hans.  

Mikilvægt er að rannsakandi sé meðvitaður um það að gagnanna er ekki 

aflað af einum og sama aðilanum. Það hefur bæði kosti og galla í för með sér. 

Þannig fást mismunandi sjónarhorn á mál notanda og því mögulega meiri 

upplýsingar en annars. Aftur á móti getur vantað upp á samræmingu í skráningu, 

bæði hjá mörgum starfsmönnum sem vinna með sama notandann og einnig á 

milli notenda. Gagnanna er hvorki aflað í rannsóknartilgangi né með ákveðna 

rannsóknarspurningu að leiðarljósi sem hefur í för með sér bæði kosti og galla. Þá 

hefur rannsóknin ekki áhrif á gagnaöflunina og fyrirfram ákveðnar hugmyndir 

rannsakanda hafa ekki áhrif á það hvaða upplýsingar koma fram. En þar með 

getur verið að upplýsingar um mikilvægar breytur komi ekki fram ef þær þjóna 

ekki upphaflegum tilgangi gagnanna.  
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Við val á þátttakendum var notast við markmiðsúrtak. Það felur í sér að 

úrtakið er valið með rannsóknarefnið til hliðsjónar (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2003). Markmið rannsóknarinnar er að fá heildarmynd af 

stöðu ungra langtímanotenda fjárhagsaðstoðar í Reykjavík ásamt því að varpa 

ljósi á þá þjónustu er þeir fá af hálfu Velferðarsviðs. Ákveðið var að skoða 

málaskrá þeirra notenda sem voru á aldrinum 18-24 ára og höfðu fengið 

fjárhagsaðstoð sex mánuði eða lengur árið 2008, annaðhvort fulla eða að hluta 

til. Þeir notendur sem uppfylltu þau skilyrði voru 148 talsins og var málaskrá 

þeirra allra til athugunar.  

Undirbúningsvinna fyrir rannsóknina hófst í maí 2012. Rannsóknin var gerð 

í samstarfi við Velferðarsvið Reykjavíkurborgar og var Erla Björg Sigurðardóttir, 

verkefnastjóri rannsókna og þjónustumats, tengiliður Reykjavíkurborgar. Áður en 

rannsóknarvinna hjá Velferðarsviði hófst fékk rannsakandi leyfi hjá Velferðarsviði 

Reykjavíkurborgar (sjá viðauka 1) til þess að framkvæma rannsóknina og skrifaði 

undir eyðublað Reykjavíkurborgar varðandi trúnað. Einnig var rannsóknin tilkynnt 

til Persónuverndar. Gagnaöflun fór fram hjá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar yfir 

sumarið. Við lestur málaskrár notenda í úrtaki skráði rannsakandi hjá sér þau 

atriði sem tengdust félagslegri stöðu þeirra og þeirri þjónustu sem þeir hafa 

fengið. Þegar allar málaskrár höfðu verið lesnar voru niðurstöður skráðar í 

tölfræðiforritið SPSS og unnið úr þeim þar. Við úrvinnslu var notuð lýsandi 

tölfræði til að frá niðurstöðum.  

 

3.1.2 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Til þess að leita svara við seinni rannsóknarspurningunni: Hvaða þjónustu veitir 

Velferðarsvið ungum notendum? var einnig beitt eigindlegri rannsóknaraðferð. 

Eigindlegar aðferðir henta vel þegar lítil þekking er á efninu eða til þess að dýpka 

frekar þá þekkingu sem hefur safnast með fyrri rannsóknum. Sex 

upplýsingaviðtöl voru tekin við félagsráðgjafa Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar 

sem allir starfa með ungum notendum fjárhagsaðstoðar. Það var gert með það 

að markmiði að fá dýpri þekkingu á þeirri þjónustu sem þeir veita notendum. Þar 

sem leitast var eftir að fá dýpri þekkingu en fékkst í málaskrá Velferðarsviðs taldi 
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rannsakandi að heppilegast væri að taka viðtöl við fagaðila og fá þeirra sýn á 

þjónustuna. Rannsakandi vildi fá fram fjölbreytni þjónustunnar og því þótti ekki 

henta að gera megindlega könnun til þess. Eigindlegar aðferðir bjóða upp á þann 

möguleika að rannsakandi geti spurt nánar út í svör viðmælanda og þannig fengið 

ítarlegri upplýsingar. Einnig getur hann spurt um upplýsingar sem fram hafa 

komið í fyrri viðtölum. Með slíkri aðferð er hægt að fá fram mismunandi 

sjónarhorn í stað þess að fá stöðluð svör líkt og í megindlegum rannsóknum 

(Neuman, 2006).  

Upplýsingaviðtöl eru ólík öðrum tegundum eigindlegra viðtala þar sem 

markmiðið er ekki að fræðast um viðmælandann sjálfan heldur það viðfangsefni 

sem hann er sérfræðingur í. Þar með miðast viðtalið út frá því að fá upplýsingar 

um viðfangsefnið sem slíkt en ekki viðmælandann. Það gerir það að verkum að 

viðtalið er ekki persónulegt. Því ættu sömu svör að koma fram ef annar aðili 

myndi spyrja sömu spurninga. Með það til hliðsjónar er ekki ástæða til þess að 

viðmælandi sé undir nafnleynd.  

Kostir þess að nota upplýsingaviðtöl sem gagnaöflunaraðferð eru 

margþættir. Þannig fást ítarlegar upplýsingar um viðfangsefnið og rannsakandi 

getur spurt nánar út í þá þætti sem fram koma í viðtalinu. Hann hefur tækifæri til 

þess að útskýra spurningarnar nánar fyrir viðmælanda og þannig fá skýrari svör. 

Aðferðin er tiltölulega kostnaðarlítil og auðveld í framkvæmd. Vandasamt getur 

verið að velja viðmælanda sem er hæfastur fyrir rannsóknina. Þótt fagaðilar vinni 

með svipaðan notendahóp hafa þeir ólíka nálgun og mismunandi bakgrunn. Því 

hafa þeir ólíka sýn á viðfangsefnið. Með því að tala við nokkra félagsráðgjafa er 

hægt að fá sem víðtækastar upplýsingar um efnið. Í þessari rannsókn nýtist þetta 

vel þar sem ólíkir fagaðilar geta notað ólíkar aðferðir í vinnu sinni með 

notendum. Því var valinn einn félagsráðgjafi frá hverri þjónustumiðstöð til þess 

að fá heildarmynd af þjónustunni frá öllum þjónustumiðstöðvum Velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar.  

Hins vegar hefur aðferðin einnig ókosti. Mögulegt er að rannsakandi spyrji 

ekki um öll mikilvæg atriði. Til þess að koma í veg fyrir slíkt er nauðsynlegt að 

rannsakandi sé búinn að afla sér þekkingar á efninu áður en viðtalsrannsóknin 
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hefst. Í lok hvers viðtals var einnig spurt hvort viðmælandi vildi bæta einhverju 

við og með því móti gafst viðkomandi sérfræðingi í málaflokknum tækifæri til 

þess að koma því á framfæri sem hann taldi mikilvægast.  

 Til þess að fá betri mynd af þeirri þjónustu sem Velferðarsvið býður 

notendum fjárhagsaðstoðar upp á voru tekin upplýsingaviðtöl við félagsráðgjafa 

sem starfa með ungum notendum fjárhagsaðstoðar hjá þjónustumiðstöðvum 

Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Einn félagsráðgjafi á hverri þjónustumiðstöð 

var valinn og voru þeir því í heildina sex talsins.  

 Í lok september var haft samband við framkvæmdastjóra allra 

þjónustumiðstöðva Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar með tölvupósti til að leita 

eftir þátttöku. Þeir voru upplýstir um markmið rannsóknarinnar og hvaða 

rannsóknarspurninga er leitast við að svara. Einnig var þeim greint frá 

framkvæmd rannsóknarinnar. Ef áhugi reyndist fyrir hendi af þeirra hálfu voru 

þeir beðnir um aðstoð við að finna þann félagsráðgjafa á sinni þjónustumiðstöð 

sem myndi henta best fyrir viðtölin. Ósk um þátttöku í rannsókninni var ítrekuð 

tvisvar. Fyrst var haft var samband símleiðis rúmri viku seinna við þá 

framkvæmdastjóra sem ekki höfðu svarað og svo var sendur tölvupóstur til þeirra 

sem ekki höfðu svarað eftir fyrstu ítrekun. Haft var samband með tölvupósti við 

þá félagsráðgjafa sem framkvæmdastjórar bentu á. Þeir fengu einnig upplýsingar 

um markmið og rannsóknarspurningar og um áætlaða tímalengd viðtalsins. Í 

kjölfarið var svo fundinn hentugur tími fyrir framkvæmd viðtalsins. Viðtölin fóru 

öll fram á þeirri þjónustumiðstöð sem viðkomandi félagsráðgjafi starfar á.  

Viðtölin voru óstöðluð og því notaðist rannsakandi við fyrirfram ákveðinn 

viðtalsvísi (sjá viðauka 2). Hann gefur ákveðinn viðtalsramma og felur í sér helstu 

atriði sem rannsakandi leitar upplýsinga um (Helga Jónsdóttir, 2003). Viðtölin 

voru tekin upp á diktafón að fengnu leyfi viðmælenda og voru að lokum afrituð. 

Rannsakandi las viðtölin yfir með það að markmiði að koma auga á það sem var 

sameiginlegt í þjónustu félagsráðgjafanna en einnig það sem var ólíkt.  
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3.2 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Í þessari rannsókn vantar sjónarhorn notenda en rannsóknir hafa verið gerðar á 

aðstæðum notenda fjárhagsaðstoðar út frá þeirra sjónarhorni. Mikilvægt er að fá 

fram allar hliðar á málefninu og því er vert að skoða aðstæður þeirra út frá 

öðrum sjónarhornum. Rannsakandi skoðar félagslega stöðu notenda út frá því 

sem fram kemur í málaskrá þeirra hjá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Þar koma 

fram upplýsingar úr samskiptum þeirra við starfsfólk þjónustumiðstöðva en ekki 

er hægt að tryggja að sömu upplýsingar komi fram hjá öllum notendum. 

Rannsóknin nær einungis til notenda í einu sveitarfélagi og eiga niðurstöðurnar 

því aðeins við um notendur fjárhagsaðstoðar í Reykjavíkurborg. Gagnlegt hefði 

þó verið að bera niðurstöður saman við niðurstöður annarra sveitarfélaga.  

 Áhugavert hefði verið að skoða stöðu notenda fjárhagsaðstoðar nánar. 

Mögulegt hefði verið að taka viðtöl við notendur til þess að dýpka þá þekkingu 

sem fram kemur í málaskrám Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og sannreyna 

hana. Staðlaðir matslistar hefðu einnig getað reynst vel við greiningu á félagslegri 

stöðu þessa hóps. Að auki hefði verið athyglisvert að skoða stöðu þeirra sem 

þurftu einungis á fjárhagsaðstoð að halda til styttri tíma ásamt því að skoða þá 

einstaklinga sem voru langtímanotendur en þurfa ekki lengur á fjárhagsaðstoð að 

halda. Þannig væri mögulegt að sjá hvað þarf til þess að komast úr þeim 

aðstæðum að þurfa á fjárhagsaðstoð að halda og sjá hvort munur sé á þessum 

tveim hópum. Einnig hefði verið gagnlegt að bera ungmenni sem þurfa á 

fjárhagsaðstoð að halda saman við önnur íslensk ungmenni. Þá hefði verið verið 

mögulegt að sjá hvað aðskilur þennan hóp frá öðrum ungmennum.  

 

3.3 Siðferði rannsóknar 

Hafa ber í huga að þegar félagslegur veruleiki er skoðaður er jafn mikilvægt að 

uppfylla siðferðilegar kröfur eins og aðferðafræðilegar (Sigurður Kristinsson, 

2003). Það er mjög mikilvægt að allir sem taka þátt í rannsókn geri það af fúsum 

og frjálsum vilja. Það er ekki nægjanlegt að fá samþykki þeirra til þess að taka 

þátt í rannsókninni, heldur verða þeir að vita hverju þeir eru að taka þátt í 

(Neuman, 2006; Sigurður Kristinsson, 2003).  
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Upplýst samþykki er vettvangur fyrir rannsakandann til þess að tryggja að 

allar mikilvægar upplýsingar skili sér til þátttakenda og ætti að auka gagnkvæmt 

traust milli rannsakanda og þátttakanda. Þátttakendur teljast þeir sem eru til 

athugunar í rannsókninni en eingöngu ef upplýsingarnar eru um einkahagi þeirra 

einstaklinga og eru persónurekjanlegar (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Viðmælendur voru upplýstir um slíkar upplýsingar og fengu afhent kynningarbréf 

(sjá viðauka 3) sem fól í sér upplýsingar um markmið og rannsóknarspurningar 

ásamt lýsingu á framkvæmd. Mikilvægt að þátttakendur séu upplýstir um það að 

þeir geti dregið þátttöku sína til baka hvenær sem er á meðan á rannsókninni 

stendur (Neuman, 2006; Sigurður Kristinsson, 2003). Til þess að tryggja það í 

viðtalshluta rannsóknarinnar var öllum viðmælendum tjáð að þeir gætu hætt 

þátttöku hvenær sem væri í ferlinu.  

Notendur fjárhagsaðstoðar í úrtaki eru ekki upplýstir um að málefni þeirra 

séu til athugunar í þessari rannsókn. Velferðarsvið hefur þó leyfi til að vinna með 

gögn úr málaskrám í rannsóknarskyni. Rannsakandi undirritaði eyðublað 

Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar varðandi þagnareið áður en rannsóknarvinnan 

hófst og verður öllum gögnum eytt þegar henni hefur verið lokið. Megindlegi 

hluti rannsóknarinnar var tilkynntur til Persónuverndar. Ekki var þörf á því að fá 

leyfi Persónuverndar samkvæmt 7. gr. reglna um tilkynningarskyldu og 

leyfisskyldu vinnslu persónuupplýsinga nr. 698/2004, með síðari breytingum og 

lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Samkvæmt 

6. gr. sömu reglna skal tilkynna vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga sem ekki 

er leyfisskyld. Því var tilkynnt um framkvæmd þessarar rannsóknar. Ekki þarf að 

tilkynna um upplýsingaviðtölin þar sem ekki er fjallað um persónuupplýsingar í 

viðtalinu.  

Rannsakandi er á sama aldursbili og þeir notendur sem eru til athugunar í 

þessari rannsókn. Það hefur óneitanlega áhrif á viðhorf hans og túlkun ásamt 

þeim hugmyndir sem hann hafði fyrir framkvæmd rannsóknarinnar.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum úr bæði megindlega og eigindlega 

hluta rannsóknarinnar. Hér verða þau atriði reifuð er rannsakandi greindi í 

málaskrám þeirra notenda er voru til athugunar. Hér verður vísað til einstaklinga 

í úrtakinu sem notenda. Hér verða niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar 

kynntar samhliða niðurstöðum úr megindlega þættinum. Vísað verður til 

þátttakenda í viðtalshluta sem viðmælenda.  

 Niðurstöðum var skipt upp í þemu og verður fjallað um hvert þema fyrir 

sig. Fyrst verða bakgrunnsupplýsingar notenda kynntar og því næst greint frá 

stöðu þeirra. Fjallað verður um þær uppeldisaðstæður sem notendur bjuggu við 

og þar með talið skólagöngu. Greint verður frá geðrænum vandkvæðum og þar 

með talið vímuefnanotkun á meðal notenda. Sérstaða ungra notenda frá 

sjónarhorni viðmælenda verður kynnt og greint frá þeirri þjónustu sem notendur 

fengu frá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar og félagsráðgjöfum sem starfa þar. Að 

auki verður fjallað um sýn viðmælenda á þau úrræði sem í boði eru.  

 

4.1 Bakgrunnur notenda 

Skoðuð voru gögn ungmenna á aldrinum 18-24 ára sem höfðu þegið 

fjárhagsaðstoð í sex mánuði eða lengur árið 2008 og teljast því 

langtímanotendur. Þetta voru 148 einstaklingar í heildina, 66 karlar og 82 konur. 

Aldursskiptingu notenda má sjá á mynd 11. Rétt tæplega 24% notendanna í 

úrtakinu voru á aldrinum 18-20 ára, það er fæddir 1990, 1989 og 1988. 

Langflestir voru 21 árs og eldri. Hlutfallslega flestir voru 24 ára, það er fæddir 

1984, eða 24%. 
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Mynd 11. Ungmenni 18-24 ára sem fengu fjárhagsaðstoð 6 mánuði eða 

lengur 2008; aldursskipting 

  

Þegar notendur eru skoðaðir eftir þjónustumiðstöðvum í Reykjavík má sjá 

að skiptingin er ekki jöfn líkt og mynd 12Mynd 12 sýnir. Langflestir notendur 

sóttu þjónustu í Breiðholt eða einn af hverjum þremur notendum. Í 

þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða voru 18% notenda og 14% hjá Vesturgarði í 

Vesturbæ. Svipað hlutfall notenda var hjá þjónustumiðstöð Laugardals og 

Háaleitis og þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness eða um 12,5% hjá hvorri. 

Einn af hverjum 10 notendum sóttu þjónustu til þjónustumiðstöðvar Árbæjar og 

Grafarholts.  
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Mynd 12. Ungmenni 18-24 ára sem fengu fjárhagsaðstoð 6 mánuði eða 
lengur 2008; hlutfall eftir þjónustumiðstöðvum  

 

 Mynd 13 sýnir stöðu notenda árin 2008-2011 en þar má sjá að helmingur 

þeirra eru sjúkraskrifaðir og skilaði því inn læknisvottorði. Einn af hverjum þrem 

var atvinnulaus án bótaréttar eða 49 einstaklingar. Rúmlega 7% voru í námi eða 

11 einstaklingar. Einungis fjórir einstaklingar voru með atvinnu og einn þeirra í 

fullu starfi. Fimm notendur voru í fæðingarorlofi. Hins vegar breytist staða 

hópsins þegar fram líða stundir. Þeim sem voru í námi fjölgaði í 18 árið 2009 en 

fækkaði svo í 16 árið 2010. Þeir notendur sem voru í námi árið 2011 voru 22. 

Einnig fækkaði í hópi sjúklinga með hverju ári og voru 52 einstaklingar árið 2011. 

Nokkrir einstaklingar fengu aftur á móti endurhæfingarlífeyri eða voru metnir 

65% eða 75% öryrkjar á árunum 2009-2011 en enginn árið 2008. Það var einn 

einstaklingur metinn öryrki árið 2009 en þeim fjölgaði í fimm ári seinna. Árið 

2011 voru þeir svo orðnir níu. Þeim sem fengu endurhæfingarlífeyri fjölgaði 

einnig með hverju ári sem leið en þar var enginn árið 2008. Árið 2009 voru þeir 

fjórir, sex árið 2010 og átta ári seinna. Það var nokkuð svipaður fjöldi á milli ára 

hjá þeim sem voru með vinnu en það voru fjórir til sex á milli ára. Þó er árið 2010 

undanskilið en þá voru aðeins tveir með vinnu, einn í fullu starfi og einn í 

hlutastarfi.  
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Mynd 13. Ungmenni 18-24 ára sem fengu fjárhagsaðstoð 6 mánuði eða lengur 
2008; staða árin 2008-2011 

 

Þegar fjölskyldugerð notenda er skoðuð má sjá að meirihluti þeirra var 

einhleypur eða tæplega 70% en fjölskyldugerð þeirra má sjá á mynd 14. Flestir 

notendur voru einhleypir karlmenn eða um 45%. Einstæðar mæður voru rúmlega 

30% og 23% notenda voru einhleypar konur. Einn notandi var giftur eða í sambúð 

með eitt barn eða fleiri. Tæp 70% eða 100 notendur voru barnlausir. Einn af 

hverjum fjórum, eða 37 einstaklingar, áttu eitt barn og um 7,5% tvö börn, eða 11 

notendur. Mikilvægt er þó að hafa í huga að upplýsingar um börn eru háðar því 

að foreldri sé með lögheimili barns skráð hjá sér. Því má gera ráð fyrir að hluti 

karlmanna séu líka feður þótt þeir hafi ekki lögheimili barns skráð hjá sér. Einnig 

mátti sjá dæmi um að það mæður hefðu misst forsjá barna sinna og því teljast 

þær ekki mæður í þessari tölfræði.  
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Mynd 14. Ungmenni 18-24 ára sem fengu fjárhagsaðstoð 6 
mánuði eða lengur 2008; fjölskyldugerð árið 2008 

 

Það var misjafnt hvernig notendur bjuggu en langflestir bjuggu þó í 

leiguhúsnæði eins og sjá má á Mynd 15mynd 15. 40% notenda leigði á almennum 

leigumarkaði, annað hvort herbergi eða íbúð. Tæplega 9% leigðu húsnæði af 

Félagsbústöðum og tæp 3% hjá félagasamtökum. Tæp 11% notenda bjuggu hjá 

foreldrum sínum, eða 16 einstaklingar, og um 18% dvöldu hjá öðrum. Aðeins 

tveir bjuggu í eigin húsnæði. Tveir notendur bjuggu á stuðningsheimili, sambýli 

eða stofnun. Þá voru 17 notendur húsnæðislausir eða 11,5%. Ekki var vitað um 

búsetustöðu hjá átta notendum. Á árunum 2009-2011 fjölgaði notendum á 

almennum leigumarkaði og voru þeir frá 45-49%. Á móti fækkaði notendum sem 

bjuggu hjá foreldrum en þeir voru frá 11 til 13 á þeim árum. Einnig fækkaði á 

meðal húsnæðislausra en þeir voru 10 árið 2011.  
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 Mynd 15. Ungmenni 18-24 ára sem fengu fjárhagsaðstoð 6 mánuði eða 
lengur 2008; tegund búsetu á árin 2008-2011  

 

Þegar skoðað er hversu lengi notendur fengu fjárhagsaðstoð frá 

Reykjavíkurborg má sjá að þeim fækkaði frá árinu 2008 til 2011 líkt og Mynd 

16mynd 16 sýnir. Eins og gefur að skilja út frá vali á notendum í úrtaki, þá fengu 

allir notendur fjárhagsaðstoð í einhverri mynd í sex mánuði eða lengur árið 2008. 

Árið 2009 fékk mikill meirihluti notenda fjárhagsaðstoð eða um 85%. Það var 21 

einstaklingur sem ekki þurfti fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar árið 2009 eftir að 

hafa fengið fjárhagsaðstoð í sex mánuði eða lengur árið 2008. Árið 2010 var 

hlutfall þeirra notenda sem fengu fjárhagsaðstoð 75% eða 110 einstaklingar. Ekki 

varð þó jafn mikil fækkun árið 2011 en þó voru það 101 einstaklingur sem fengu 

fjárhagsaðstoð á því ári. Því voru um 68% þeirra sem höfðu tekið við 

fjárhagsaðstoð í sex mánuði eða lengur árið 2008 enn með fjárhagsaðstoð árið 

2011. 

 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%

2008

2009

2010

2011



  

54 

 

 

Mynd 16. Ungmenni 18-24 ára sem fengu fjárhagsaðstoð 6 mánuði eða 
lengur 2008; Hlutfall þeirra sem þurfa fjárhagsaðstoð árin 
2008-2011 

 

Menntunarstig á meðal notenda er sýnt á Mynd 17mynd 17. Það var almennt 

lágt árið 2008, en flestir voru á unglingastigi eða 110 einstaklingar sem gera um 

75%. Um 7,5% notenda voru enn á barnaskólastigi, það er höfðu ekki lokið 

grunnskólaprófi, og 10% eða 15 notendur voru á framhaldsskólastigi. Einn 

notandi var skráður á doktorsstigi en möguleiki er á því að það séu mistök þar 

sem viðkomandi er skráður á framhaldsskólastigi árin 2009, 2010 og 2011. Ekki er 

vitað um menntunarstig hjá átta notendum. Þegar menntunarstig hjá þessum 

einstaklingum er skoðað fyrir árið 2011 sjást litlar breytingar. Notendum á 

unglingastigi hafði fækkað í 107 og á framhaldsskólastigi voru 17 notendur. Á 

barnaskólastigi voru aftur á móti 13 einstaklingar og hafði þeim því fjölgað um 

tvo. Sá möguleiki er fyrir hendi að upplýsingar hafi verið rangt skráðar og þær 

leiðréttar. Hins vegar var þarna einungis um örfáa einstaklinga að ræða, svo 

breytingin er lítil sem engin. 
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Mynd 17. Ungmenni 18-24 ára sem fengu fjárhagsaðstoð 6 mánuði eða 
lengur 2008; menntunarstig árin 2008-2011 

 

Á vorönn 2008 fengu þrír af notendum námsaðstoð frá Reykjavíkurborg. 

Enginn þeirra fékk þó áframhaldandi framfærslu vegna náms á haustönn. Hins 

vegar fengu 14 námsaðstoð, annað hvort hluta af önninni eða alla. Í heildina voru 

það því 17 notendur sem fengu slíka aðstoð árið 2008 eða tæp 12%. Árið 2009 

fengu um 14% notenda, eða 21 einstaklingur, fjárhagsaðstoð í formi námsstyrks.  

 

Samantekt: 

Á meðal notenda voru 66 karlar og 82 konur og voru langflestir 21 árs og eldri. 

Flestir notendur sóttu þjónustu sína á þjónustumiðstöð Breiðholts eða 33%. 

Þegar staða notenda er skoðuð má sjá að langflestir eru sjúkraskrifaðir en þar á 

eftir er algengast að notendur séu atvinnulausir án bótaréttar. Notendum sem 

stunda nám fjölgar á árunum 2008-2011. Menntunarstig notenda er almennt lágt 

en um 75% notenda hefur eingöngu lokið grunnskólastigi. Sjö af hverjum 10 

notendum eru einhleypir og langflestir eru einhleypir karlmenn. Þegar horft er til 

búsetu notenda má sjá að bróðurparturinn bjó á almennum leigumarkaði. 68% 

notenda sem fengu fjárhagsaðstoð sex mánuði eða lengur árið 2008 þurftu enn á 

fjárhagsaðstoð að halda árið 2011 .  
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4.2 Félagsleg staða notenda 

Í þessum kafla verður fjallað um félagslega stöðu notenda fjárhagsaðstoðar. 

Greint verður frá uppeldisaðstæðum þeirra og hvernig grunnskólagangan gekk. 

Einnig verður fjallað um geðræn vandkvæði á meðal hópsins og þar með 

vímuefnaneyslu. Hér er byggt bæði á megindlegum gögnum úr málaskrám og 

viðtölum við félagsráðgjafa á velferðarsviði sem veittu mikilvægar 

viðbótarupplýsingar við þær niðurstöður er fram komu í málaskrám notenda.  

 

4.2.1 Uppeldisaðstæður 

Viðmælendur voru sammála um það að í flestum tilfellum kæmu ungir 

langtímanotendur frá brotnum heimilum eða hefðu átt erfitt uppdráttar í skóla. 

Þó eru þarna vitanlega einstaklingar sem hafa alist upp við góðar 

uppeldisaðstæður en búa samt við þessar aðstæður í dag. Anna Katrín Melstað 

segir að venjulega eigi notendur á þessum aldri „mjög langa sögu um félagslegan 

vanda og þá hefur það verið sem sagt í fjölskyldunum þegar þau voru yngri, hafa 

jafnvel verið barnaverndarmál“. Þórarinn Þórsson, félagsráðgjafi í Vesturgarði, 

segir að uppeldisaðstæður geti verið að einhverju leyti orsakavaldur að þeim 

aðstæðum sem einstaklingarnir búa við í dag. „Oft er einhver félagslegur arfur en 

kannski líka er þetta bara einstaklingar sem hafa ekki passað inn í skólakerfið.“ 

Einnig segir hann að margir hverjir komi frá brotnum heimilum og hafi ekki mjög 

sterkt bakland. Elín Matthildur Andrésdóttir segir það sjaldgæfara að notendur 

fái góðan stuðning frá fjölskyldu sinni. Það er mjög misjafnt að hversu miklu leyti 

fjallað er um tengsl við fjölskyldu í málaskrá. Stundum er talað um foreldra og 

stundum fjölskyldu en hugtakið fjölskylda sjaldnast skilgreint, svo ekki er hægt að 

vita nákvæmlega hvaða fjölskyldumeðlimi er átt við. Vegna þessa er erfitt að 

setja fram tölulegar upplýsingar um fjölskyldutengsl fyrir allan hópinn. Fram 

kemur að sumir eru í engum eða takmörkuðum samskiptum við fjölskyldu sína. 

Þá er nokkuð um það að notendur séu ekki í neinu sambandi við annað foreldri 

sitt.  
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Það kemur fram í málaskrá hjá stórum hluta notenda að viðkomandi hafi 

alist upp við félagslega erfiðleika í barnæsku og á snemmfullorðinsárum. Það 

voru 34 notendur eða 23% sem sögðu að vinnsla hafi verið í málum þeirra hjá 

barnavernd þegar þeir voru yngri. Tæplega 20% notenda eða 28 einstaklingar 

sögðust hafa orðið fyrir líkamlegu, andlegu eða kynferðisofbeldi í barnæsku. 

Algengast var að ofbeldið ætti sér stað af hálfu foreldra en 23 einstaklingar eða 

um 15% notenda sögðust hafa orðið fyrir ofbeldi af hálfu foreldra og/eða 

stjúpforeldra. Mjög algengt var að líkamlegt ofbeldi innan veggja heimilisins væri 

fylgifiskur áfengis- og/eða vímuefnaneyslu foreldra. Einnig voru einhverjir settir í 

fóstur vegna neyslu foreldra. Einn þátttakandi lýsir einkennum kvíða frá sjö ára 

aldri vegna áfengisneyslu foreldris. Sjö notendur segjast hafa orðið fyrir 

kynferðisofbeldi sem börn. Þetta eru upplýsingar sem skráðar hafa verið í 

málaskrá notenda en ekki voru upplýsingar um þetta hjá öllum. Ekki kom fram í 

málaskrám notenda að viðkomandi hefði ekki orðið fyrir ofbeldi af einhverju tagi.  

Grunnskólaganga notenda var misjöfn en ekki eru þó upplýsingar í 

málaskrám um hana hjá öllum. Fjórir notendur sögðu að þeim hefði gengið vel í 

grunnskóla og einn sagði að vel hefði gengið fram að sjötta bekk en þá hefði hann 

orðið fyrir einelti. Sex notendur sögðu að þeim hefði gengið illa í grunnskóla. 

Fram kemur í málaskrá níu notenda að þeir hafi orðið fyrir einelti í grunnskóla. 

Þar af sagðist einn hafa orðið fyrir einelti af hálfu kennara. Einn notandi sagði frá 

því að hann hefði orðið fyrir miklu einelti og rétt fyrir unglingsárin hefði hann haft 

sjálfsvígshugsanir. Annar notandi sagði frá því að hann hefði orðið fyrir einelti frá 

fyrsta til sjöunda bekkjar en verið rekinn úr skóla í áttunda bekk. Fram kemur hjá 

átta notendum að þeir hafi skipt einu sinni eða oftar um grunnskóla.  

 

4.2.2 Geðræn vandkvæði 

Mjög stór hluti notenda virðist hafa glímt við einhvers konar geðrænan vanda. 

Fram kom í málaskrá hjá tæplega 80% notenda að einhvers konar geðrænn vandi 

væri til staðar, hvort sem það var einn eða fleiri. Þá er ekki átt við á milli ára 

heldur er tekið tillit til þess hvort fjallað hafi verið um geðræn vandkvæði í 

málaskrá á einhverjum tíma á þeim tíma sem viðkomandi fékk fjárhagsaðstoð. 
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Neysla eða misnotkun vímugjafa, þunglyndi, félagsfælni, kvíði og ofvirkni og 

athyglisbrest (ADHD) komu oftast fyrir.  

Í málaskrám koma fram margar vísbendingar um mikla vanlíðan á meðal 

notenda. Margir sögðust eiga sögu um þunglyndi og kvíða ásamt því að 

félagsfælni var algeng á meðal þessara einstaklinga. Þó nokkuð var um það að 

notendur hefðu einhvern tímann hugsað um eða reynt sjálfsvíg. Einn notandi 

sagði frá því að hann hefði sjálfur óskað eftir sviptingu sjálfræðis til þess að auka 

líkur á því að hægt væri að hjálpa honum. Nokkrir sögðust vera vinafáir og 

algengt var að notendur ættu svokallaða neyslufélaga en ekki vini. Fram kemur í 

málaskrá hjá einum notanda að hann hafi átt erfitt með það að eignast vini og hjá 

öðrum að hann hafi aldrei átt „alvöru vini“. Fram kom hjá nokkrum að þeir ættu 

„fáa en góða vini“. 

Geðræn vandkvæði á meðal notenda má sjá á Mynd 18mynd 18. Um 

helmingur átti við geðrænan vanda að stríða, að frátöldum neysluvanda, eða 70 

notendur. Stór hluti notenda hafði átt við þunglyndisvanda að stríða einhvern 

tímann á lífsleiðinni og var það algengasti vandinn fyrir utan neysluvanda. 

Rúmlega 30% notenda hafði glímt, eða gerði enn, við þunglyndi samkvæmt 

upplýsingum í málaskrá eða 46 einstaklingar. Fram kom hjá þremur þeirra að þeir 

hefðu verið með þunglyndi frá því í barnæsku. Þar á eftir var kvíði algengastur. 

Rúmlega 20% notenda eða 31 einstaklingur fundu fyrir einkennum kvíða eða 

höfðu fengið kvíðakast. Félagsfælni var einnig nokkuð algeng en 14 notendur, 

eða um 10%, fundu fyrir félagsfælni samkvæmt málaskránni. Upplýsingar um 

ADHD voru hjá svipuðum fjölda notenda eða 15 einstaklingum. Fram komu 

upplýsingar um önnur geðræn vandkvæði hjá 20 notendum eða tæplega 14%.  
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Mynd 18. Ungmenni 18-24 ára sem fengu fjárhagsaðstoð 6 mánuði eða 
lengur 2008; saga um geðræn vandkvæði  

 

Stöðu þeirra sem eiga sögu um geðræna erfiðleika má sjá í töflu 3. Þar er 

staða þeirra sem einhvern tímann hafa glímt við geðræna erfiðleika skoðuð árin 

2008 og 2011. Flestir þeirra sem áttu við geðræn vandkvæði að stríða voru 

skráðir sjúkraskrifaðir bæði árið 2008 og 2011 og skiluðu læknisvottorði því til 

staðfestingar. Árið 2008 voru þeir 65 en fækkuðu í 43 árið 2011. Fækkunina má 

líklegast að hluta til skýra með því að árið 2011 voru sjö notendur með 

endurhæfingarlífeyri og átta voru öryrkjar. Þar næst voru flestir atvinnulausir án 

bótaréttar eða 33 notendur árið 2008 og 29 árið 2011. Mjög fáir voru í launaðri 

vinnu eða þrír bæði árin. Það voru sjö notendur sem voru í námi árið 2008 en 

hafði fjölgað upp í 15 árið 2011. Árið 2008 voru þrír notendur í fæðingarorlofi og 

árið 2011 var það einn einstaklingur. 
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Tafla 3. Ungmenni 18-24 ára sem fengu fjárhagsaðstoð 6 mánuði eða lengur 
2008; atvinnustaða þeirra sem eiga sögu um geðræna erfiðleika árin 
2008 og 2011  

Staða 2008 2011 

Atvinnulaus án bótaréttar 33 29 

Atvinnulaus með bótarétt 4 7 

Í fæðingarorlofi 3 1 

Í launaðri vinnu - fullt starf 2 2 

Í launaðri vinnu - hlutastarf 1 1 

Nemi 7 15 

Sjúklingur 65 43 

Með endurhæfingarlífeyri 0 7 

Öryrki 0 8 

Fangi 0 2 

Samtals 115 115 

 

4.2.3 Vímuefnanotkun 

Í málaskrám kemur fram að margir notendur virðast glíma við neysluvanda og er 

þá átt við áfengisneyslu, neyslu lyfja í óhófi og/eða notkun ólöglegra vímugjafa 

líkt og Mynd 19mynd 19 greinir frá. Þegar neysla ólöglegra vímuefna og óhófleg 

áfengisneysla er skoðuð má sjá að margir notendur ræða slíka neyslu, eða 

rúmlega 60%. Tæplega 60% þeirra sem eiga sögu um neyslu hófu neysluna á 

grunnskólaaldri. Ríflega 30% notenda segjast eiga foreldra sem glíma við áfengis- 

og/eða vímuefnavanda. Dæmi eru um það að feður hafi verið eða séu 

neyslufélagar barna sinna. Í sögu eins þátttakanda greinir frá því að allir 

fjölskyldumeðlimir glími við neysluvanda og hafi farið í meðferð.  
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 Mynd 19. Ungmenni 18-24 ára sem fengu fjárhagsaðstoð 6 mánuði 
eða lengur 2008; neyslusaga og áfengis- og/eða 
vímuefnavandi hjá foreldrum þeirra 

 

Notkun kannabisefna kemur fram í málaskrá 35 notenda eða tæplega 25% 

allra notenda en eins og áður hefur verið greint frá kom fram hjá átta notendum 

að ekki væri um neyslu að ræða. Mögulega eru það fleiri notendur sem nota slík 

efni en ekki er skilgreint í öllum tilfellum hvort notendur noti ólögleg efni og þá 

hvaða efni það eru. En þegar kannabisneysla notenda er skoðuð út frá öðrum 

neyslutengdum þáttum má sjá að fram koma upplýsingar um kannabisneyslu hjá 

tæplega 40% þeirra sem eiga sögu um neyslu. Það er svipað hlutfall þeirra sem 

hófu neyslusögu sína í grunnskóla sem eiga sögu um kannabisneyslu. Mun lægra 

hlutfall þeirra sem eiga foreldra sem eiga við eða hafa átt við áfengis- eða 

vímuefnavanda að stríða neyta kannabisefna en einungis 12 af 47 gera slíkt eða 

um 25%.  

 

Tafla 4. Ungmenni 18-24 ára sem fengu fjárhagsaðstoð 6 mánuði eða lengur 
2008; fjöldi þeirra sem eiga sögu um neyslu, neyslu í grunnskóla og 
neyslu foreldra eftir notkun kannabisefna 

 Kannabisneysla 

  Já 
Nei/engar 

upplýsingar Samtals 

Neyslusaga 35 59 94 

Neyslusaga í grunnskóla 21 33 54 
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Neyslusaga foreldra 12 35 47 

Atvinnustöðu þeirra sem áttu við neysluvanda að stríða árin 2008 og 2011 

má sjá í töflu 5 og var hún mjög áþekk atvinnustöðu heildarhópsins sem glímdi 

við einhvers konar geðræna erfiðleika. Langflestir voru sjúkraskrifaðir bæði árin 

en árið 2008 voru það 52 notendur. Árið 2009 voru einungis 10 skráðir 

sjúkraskrifaðir en hins vegar voru 35 notendur með endurhæfingarlífeyri og fimm 

voru öryrkjar. Árið 2008 var enginn í þeim hópum. Svipað hlutfall var á milli ára 

hjá þeim notendum sem voru atvinnulausir án bótaréttar, en þeir voru 28 árið 

2008 og 27 árið 2011. Sömu segja er að segja um þá sem voru án bótaréttar þótt 

þeir væru mun færri, en árið 2008 voru þeir þrír en voru tveir árið 2011. Álíka 

margir voru í launaðri vinnu en þeir voru þrír bæði árin. Árið 2008 áttu fimm 

notendur sögu um neysluvanda í námi en enginn var við nám árið 2011. 

 

Tafla 5. Ungmenni 18-24 ára sem fengu fjárhagsaðstoð 6 mánuði eða lengur 
2008; atvinnustaða þeirra sem eiga sögu um neyslu 

Staða 2008 2011 

Atvinnulaus án bótaréttar 28 27 

Atvinnulaus með bótarétt 3 2 

Í fæðingarorlofi 2 6 

Í launaðri vinnu - fullt starf 2 1 

Í launaðri vinnu - hlutastarf 1 2 

Nemi 5 0 

Sjúklingur 52 10 

Með endurhæfingarlífeyri 0 35 

Öryrki 0 5 

Fangi 0 5 

Samtals 93 93 

 

Fram kemur í málaskrám hjá rúmlega 10% af heildarfjölda notenda að þeir 

hafi átt sögu um afbrot. Í langflestum tilvikum voru þetta neyslutengd afbrot og 

áttu allir þeir sem sögðust hafa sýnt afbrotahegðun sögu um neyslu. Langflestir 

þeirra, eða 13 af 16, hófu neyslusögu sína í grunnskóla.  
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Samantekt: 

Margir notendur komu frá brotnum heimilum og/eða áttu erfitt uppdráttar í 

grunnskóla. Rúmlega 20% segja að barnavernd hafi þurft að hafa afskipti af sér á 

yngri árum og svipaður fjöldi greinir frá ofbeldi gagnvart sér í barnæsku en 

algengast var að ofbeldið væri af hálfu foreldra. Algengt er að notendur glími við 

geðræn vandkvæði en upplýsingar um slíkt koma fram í málaskrám 80% notenda. 

Neysla eða misnotkun vímugjafa, þunglyndi, félagsfælni, kvíði og ADHD voru 

algengustu raskanirnar. Rúmlega 60% notenda glímir við neysluvanda og var 

meirihluti þeirra sem hóf neyslusögu sína á grunnskólaaldri. Rúmlega 30% 

notenda greinir frá áfengis- og/eða vímuefnavanda hjá að minnsta kosti einu 

foreldri. Notkun kannabisefna var nokkuð algeng en upplýsingar um slíkt kom 

fram hjá tæplega einum af hverjum fjórum notanda.  

 

4.3 Sérstaða ungra notenda 

Aðspurður segir Þórarinn Þórsson, félagsráðgjafi í Vesturgarði, notendahópinn 

vera mjög fjölbreyttan og „það eina sem sameinar hópinn er að fólkið hefur ekki 

rétt á framfærslu annarsstaðar en hér“. Þegar Þórarinn er spurður út í muninn á 

því að vinna með þessum aldurshópi og þeim sem eldri eru, þá segir hann oft 

auðveldara að vinna með þeim sem eru yngri vegna þess að vandi þeirra er ekki 

orðinn jafn yfirgripsmikill og vandi margra eldri notenda. „Þessi aldurshópur er 

ekki kannski orðinn mjög veikur til dæmis af neyslu eða þessi langvarandi 

einkenni félagslegs vanda eru ekkert endilega kominn fram hjá þessum hópi 

strax. Ekki á þessu aldursbili.“ Flestir voru sammála um það að vandinn væri 

jafnvel ekki jafn yfirgripsmikill hjá þeim yngri. Yngri hópurinn væri jafnvel 

einungis að glíma við skort á menntun og áhugaleysi gagnvart vinnu. En ef þetta 

er eini vandinn, þá er ekki eins erfitt að vinna með hann eins og hjá þeim eldri 

sem jafnvel hafa tapað getu til náms vegna langvarandi neyslu, hafa verið 

húsnæðislausir svo árum skiptir og vanrækt eigin heilsu. Því telja þau vandann 

almennt ekki eins fjölþættan hjá þeim yngri. Þórarinn segir að „svona almennur 
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notandi á aldrinum 18-25 ára er bara strákur, einhleypur strákur sem býr í 

herbergi einhvers staðar út í bæ“. 

Ásthildur Helga Bragadóttir er sömu skoðunar og Þórarinn Þórsson 

gagnvart muninum á milli aldurshópa en hún telur að eldri notendur geti verið 

veikari þar sem þeir hafi oft verið lengi á fjárhagsaðstoð. Dögg Hilmarsdóttir telur 

að þessi aldurshópur standi verr að vígi þegar kemur að atvinnuleit en þeir sem 

eldri eru, meðal annars vegna minni reynslu við atvinnuleit og minni 

starfsreynslu. Anna Katrín Melstað finnur mun eins og aðrir viðmælendur. Hún 

segir: „Þetta eru bara krakkar ennþá. Þó þau séu á aldrinum 18-24 þá þá eru þau 

stundum óþroskuð og eiga eftir að læra svo margt.“ Hún segir að það þurfi að 

leiðbeina þeim mikið og þau séu ekki viss um hvernig þau eigi að taka ábyrgð. 

Hún segir að fjárhagsvandi þeirra sé minnsti vandinn. „Það er mikið frekar virkni 

og bara að koma þeim áfram í lífinu. Fjárhagsaðstoðin er þá bara veitt svona til 

hliðar, hvort sem það er námsaðstoð eða eitthvað þvíumlíkt.“ Hún telur það alltaf 

vera mjög fjölþættan vanda sem einstaklingar á þessum aldri glíma við ef þeir 

þurfi fjárhagsaðstoð.  

 Þórarinn Þórsson segir mörg mál bara tímabundna erfiðleikar hjá 

notendum. Oft komi einstaklingar einungis í einn mánuð á meðan þeir bíði eftir 

því að komast í vinnu. Það er þá í þeim tilfellum þegar ekki er réttur til 

atvinnuleysisbóta. „En svo eru önnur mál sem eru þannig að það er einhver 

undirliggjandi vandi sem er meiri en bara hreinlega það að vera án vinnu í einn 

mánuð.“ Oftast segir hann þó undirliggjandi vanda vera til staðar. Ásthildur Helga 

Bragadóttir tekur í sama streng og segir að vandinn sé „félagslegur og bara svona 

sálarlegur oft, lítið sjálfstraust, gengið illa í skóla. Það er oft svona félagslegur 

vandi á bakvið. [...] Svo náttúrulega er óregla og vímuefni líka á bakvið þetta.“ 

Hún telur slíkan vanda hafa töluverð áhrif á einstaklinginn og að hann þurfi að 

vinna í sjálfum sér áður en hann geti farið að vinna.  

 

4.4 Þjónusta félagsráðgjafa 

Tekin voru viðtöl við sex starfandi félagsráðgjafa á þjónustumiðstöðvum 

Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Í töflu 6 eru bakgrunnsupplýsingar um þá 
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kynntar. Þar kemur fram nafn félagsráðgjafanna, á hvaða þjónustumiðstöð 

Reykjavíkurborgar þeir starfa á og hvenær þeir útskrifuðust sem félagsráðgjafar. 

Allir félagsráðgjafarnir lærðu í Háskóla Íslands og útskrifuðust þaðan.  

 

Tafla 6. Nöfn félagsráðgjafa, þjónustumiðstöð sem þeir starfa á og útskriftarár 

Nafn Þjónustumiðstöð Útskriftarár 

Anna Katrín Melstað Laugardalur og Háaleiti 2008 

Ásthildur Helga Bragadóttir Árbær og Grafarholt 2008 

Birna Guðmundsdóttir Miðborg og Hlíðar 1997 

Dögg Hilmarsdóttir Breiðholt 2001 

Elín Matthildur Andrésdóttir Miðgarður 2007 

Þórarinn Þórsson Vesturgarður 2006 

 

Þórarinn Þórsson, félagsráðgjafi í Vesturgarði, segir þróunina undanfarin 

ár hafa verið í þá átt að markvisst sé reynt að ná til yngri hópsins. Ekki sé 

mögulegt fyrir einstakling á aldrinum 18-25 ára að fá fjárhagsaðstoð frá 

þjónustumiðstöðinni Vesturgarði fyrr en hann hafi farið í viðtal hjá félagsráðgjafa. 

Þá er þörfin á aðstoð frá þjónustumiðstöðinni metin og áætlun um framhaldið 

gerð. Þá sé metið í samvinnu við notandann hvernig hann sjái fram á það að leysa 

úr vanda sínum, að hann „taki ábyrgð á sínum málum og byggi upp sitt líf til 

framtíðar“. Í Miðgarði er fjármálaráðgjafi sem tekur fyrsta viðtal við notendur og 

bendir að sögn Elínar Mattihildar notendum gjarnan á að panta viðtal hjá 

félagsráðgjafa. Elín Matthildur Andrésdóttir segir:  

Í rauninni ætti ég kannski að hitta þau en það getur verið fjögurra til 

fimm vikna bið hjá mér eftir viðtali, það er ekki hægt að leggja það á 

fólk. Fólk hringir náttúrulega af því það á ekki pening, þá getum við 

ekki boðið viðtal og beðið með greiðslur í heilan mánuð. 

Hún segir þó að þeir sem fái fjárhagsaðstoð „mánuð eftir mánuð“ sé vísað í viðtöl 

til hennar. 

Anna Katrín Melstað telur það hagsmuni þjónustumiðstöðvarinnar að hafa 

félagsráðgjafa sem sinni þessum notendum. Hún telur félagsráðgjafa mikið 

fljótari en aðrar fagstéttir að komast inn í starfið sem unnið er „og skilja einmitt 

þetta, þessa fjölþættu vinnu sem þarf að gera, vera í sambandi við margar 
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stofnanir, skoða mörg úrræði jafnvel á sama tíma“. Þar sem vandinn sé oftast 

fjölþættur þá telur hún félagsráðgjafana best til þess fallna að sinna því.    

Elín Matthildur Andrésdóttir telur að fjölbreytnina í námi félagsráðgjafa 

nýtast vel í vinnu með ungum notendum fjárhagsaðstoðar. „Við erum að læra um 

allar gerðir einstaklinga, unga og aldna, heilbrigða og veika og allt þar á milli. Við 

fáum svo víðtæka þekkingu og fræðslu um þetta.“ Hún telur þetta alveg 

gríðarlega mikilvæga þekkingu til þess að sinna þessu starfi.  

Dögg Hillmarsdóttir telur mikilvægt að náið samstarf sé við notendur. Þá 

geti myndast traust á milli notanda og félagsráðgjafa sem sé mikilvægt.  

Mín reynsla sýnir að eftir því sem maður kynnist þessum 

einstaklingum betur að þá fara þau að opna meira á hluti sem eru 

„relevant“, hafa með þetta að gera, eins og til dæmis að þau hafi 

verið að fikta með neyslu [...]. Þá kemur upp þetta traust, þau fara að 

segja og það kemur oft upp önnur staða en var. 

Því telur hún mikilvægt að náið samstarf sé við þessa notendur. Birna 

Guðmundsdóttir segir að venjan hjá sér sé sú að taka unga notendur í viðtöl á 

tveggja vikna fresti „bara til að halda þeim við efnið og kynnast þeim“ og heldur 

hún því í tvo til þrjá mánuði. Ásthildur Helga Bragadóttir segir að þau reyni að 

hitta alla sem eru atvinnulausir án bótaréttar einu sinni í mánuði. Birna nefnir að 

hún fari yfir markmið fjárhagsaðstoðar með nýjum notendum. Hún segir að hún 

fari yfir það með þeim að reglur um fjárhagsaðstoð segi til um það að slík aðstoð 

eigi að vera til skamms tíma og á þeim tíma eigi að vinna markvisst að því að efla 

einstaklinginn til þess að komast úr þeim aðstæðum.  

Allir viðmælendur kjósa að taka einstaklingsviðtöl frekar en annars konar 

viðtöl. Það sem fer fram í hóp er þá einna helst í virkniúrræðum eða 

átaksverkefnum sem þau geta vísað notendum í. Birna Guðmundsdóttir segir: 

„Það er náttúrulega lenskan eða viðgengin venja hér á félagsþjónustunni, þetta 

eru allt einstaklingsviðtöl.“ Að hennar mati er mjög jákvætt að notendur geti 

tekið þátt í hópúrræðum. Ásthildur Helga Bragadóttir segir að þeir starfsmenn 

sem hafi séð um þennan notendahóp á undan henni hafi verið með hópavinnu 

en getur ekki sagt til um það hvernig það muni nýtast. Anna Katrín Melstað telur 

það ekki nýtast þessum hóp að vera með hópviðtöl eða hópfræðslu á vegum 
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þjónustumiðstöðvarinnar. Hún telur að það sé að mörgu leyti betra fyrir þau að 

vera í sem eðlilegustu umhverfi og að þau fái viðtölin og fræðsluna í tengingu við 

skólanna eða tengt öðrum viðeigandi úrræðum. 

Viðmælendur eru allir sammála um það að félagsráðgjafar sé sú starfsstétt 

sem sé best til þess fallin að vinna með notendum fjárhagsaðstoðar á 

þjónustumiðstöðvum. Þórarinn Þórsson segir: „Það ætti engin önnur fagstétt að 

vinna með þessum hópi til þess að koma honum út á vinnumarkaðinn inn á 

félagsþjónustu.“ Hins vegar segir hann gagnlegt að aðrar fagstéttir vinni samhliða 

með þessum notendum en að félagsráðgjafar eigi að starfa með þennan hóp 

innan þjónustumiðstöðva og vera málstjórar í málum þeirra. Hann segir: „Okkar 

[félagsráðgjafar á þjónustumiðstöð] hlutverk er að horfa heildrænt á málin [...]. 

Við erum þau einu sem höfum menntun til þess.“ Ásthildur Helga Bragadóttir er 

sammála Þórarni um að það sé mikilvægt að félagsráðgjafi sinni þessu starfi út af 

heildarsýninni. Hún telur að hún verði að vera til staðar. Til viðbótar við það að 

geta beitt heildarsýninni segir Þórarinn félagsráðgjafa hafa þekkingu á kerfinu og 

þeim leiðum sem séu í boði. Þeir hafi hæfni til þess að leysa úr flóknum 

vandamálum og geti leiðbeint fólki varðandi það að komast á rétta braut. Hann 

telur þennan notendahóp einmitt þurfa á slíkri aðstoð að halda. Oft viti þeir ekki 

hvert þeir eigi að leita eða hvert vandamálið sé.  

Anna Katrín Melstað telur félagsráðgjafa heppilegustu starfsstéttina í þessa vinnu 

út af heildarsýninni. Þeir viti hvaða upplýsingar þeir þurfi að fá fram til þess að sjá 

heildarstöðu einstaklingsins. Hún lýsir því eftir hverju hún leiti í fyrsta viðtali með 

notanda:  

Það er bara af hverju ertu kominn og maður vinnur kannski fyrst með 

það af hverju þau eru komin og maður bara greinir „soldið“. Maður 

bara fer yfir þetta, bara stöðuna. Hvar ertu? Í hvaða virkni ertu? Ertu í 

skóla? Ertu í vinnu? Hvar býrðu? Hverjir eru í kringum þig? Hvernig er 

heilsan? Hvernig er andlega heilsan? Þú veist, fjárhagsstaðan. Þetta 

er bara „basic“ sem við förum yfir nánast hjá hverjum og einum. 

Dögg Hilmarsdóttir segir að það geti verið mjög gagnlegt fyrir 

félagsráðgjafa og náms- og starfsráðgjafa að vinna saman með þennan 

notendahóp. Dögg segir: 
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Mér finnst mjög mikilvægt að félagsráðgjafi hitti þá, sem hefur bæði 

þekkingu á atvinnumálakerfinu, heilbrigðiskerfinu og félagskerfinu. 

Og getum þá hjálpað fólki að komast inn í rétt kerfi miðað við það 

sem er að.  

Þegar Þórarinn Þórsson er spurður út í hugmyndafræði sem hann byggi á 

segir hann hjálp til sjálfshjálpar vera undirstöðuna: 

Við vinnum náttúrulega bara eftir þessari hugmyndafræði að við 

erum hér til að veita fólki hjálp til sjálfshjálpar og viljum gera það á 

forsendum þeirra.  

Elín Matthildur Andrésdóttir tekur í sama streng og segir: „Maður er að reyna að 

efla þau til sjálfshjálpar, það er það sem þetta snýst um.“ Svo þurfa margir 

notendur einungis þessi stuðningsviðtöl og aðhaldið. Elín segir mikilvægt að setja 

skýr mörk: „Það er mjög mikilvægt, maður má heldur ekki fara að gera hlutina 

fyrir fólk.“ Stundum er þó sú aðstoð sem nauðsynlegt er að veita á gráu svæði 

hvað þetta varðar, en skoðun Elínar er sú að það sé þá til þess að leiðbeina þeim 

hvernig þau eigi að taka á hlutunum.  

Þórarinn Þórsson telur notendasamráð mjög mikilvægan þátt í vinnu með 

notendum, að hlusta á notandann og hans óskir og hvernig sé hægt að samrýma 

þær við þá þjónustu sem mögulegt er að veita. Þetta telur hann grundvöll þess að 

mögulegt sé að aðstoða notandann við að ná fram breytingum á lífi sínu. Dögg 

Hilmarsdóttir nefnir virka hlustun, valdeflingu og heildarsýn. Anna Katrín Melstað 

segist vinna að hjálp til sjálfshjálpar. Hún segist þó ekki vinna út frá einhverri 

ákveðinni hugmyndafræði heldur nýti hún þá þekkingu sem hún fékk í námi og af 

reynslunni í gegnum árin.  

Dögg Hilmarsdóttir telur að þær vinnuaðferðir sem félagsráðgjafar búi yfir 

séu heppilegastar til þess að sinna þessum hópi og nefnir þar viðtalstæknina. 

Birna Guðmundsdóttir tekur í sama streng og segir viðtalstæknina mikilvægasta 

tæki og vinnuaðferð félagsráðgjafa. Hún segir: „Félagsráðgjafi hefur menntunina 

sem þarf í þetta og menntunin skilar okkur ákveðnum viðhorfum og 

vinnuaðferðum. Það er það sem fólkið þarf.“  

Þegar viðmælendur eru spurðir um það hvernig þeir noti félagsráðgjöf í 

vinnu sinni með notendum, nefna þeir allir heildarsýnina. Þórarinn Þórsson segir 
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mögulegt að finna orsök vandans með því að beita heildarsýn. Sem dæmi nefna 

Þórarinn og Dögg Hilmarsdóttir bæði að erfitt geti verið fyrir húsnæðislausan 

einstakling að fara í vinnu. Þórarinn segir mikilvægt að aðstoða hann fyrst með 

húsnæðisvandann. „Það þýðir ekki að ætla að byggja upp líf sitt á götunni. Það 

verður að byrja að búa sér heimili og eiga fastan samastað. Og þegar ég á við 

heimili, þá á ég ekki við herbergi heldur íbúð.“ Elín Matthildur segir heildarsýnina 

mjög mikilvæga þar sem málin séu ólík og aðstæður einstaklinganna mjög 

mismunandi.  

Ásthildur Helga Bragadóttir nefnir einnig að það þurfi að vinna lausnamiðað 

að því að mæta notendum þar sem þeir eru staddir. Anna Katrín Melstað lítur á 

félagsráðgjafa sem málstjóra. Þeir halda utan um allt, skipuleggja og ráðleggja:  

Félagsráðgjafi er með skjólstæðingnum soldið í miðjunni og hann 

svona togar inn það sem að einstaklingurinn þarf. Þú veist, leiðbeinir. 

Ég sé fyrir mér svona hring og svo er allt hérna í kring og 

félagsráðgjafinn er að vísa bara inn í hringinn það sem 

einstaklingurinn þarf. Hvað er sett inn í hringinn fer náttúrulega eftir 

því hvaða markmið skjólstæðingurinn er með og er alltaf gert í 

samráði við hann. 

Birna Guðmundsdóttir segir félagsráðgjafa nota viðtalstæknina til þess að komast 

að því hvert vandamálið sé í raun og veru. „Ég veit ekkert hvar skóinn kreppir 

nema ég spyrji og við notum náttúrulega okkar viðtalstækni til þess.“ Flestir 

viðmælendur nefndu að viðtalstæknin væri mjög mikilvægt tæki sem 

félagsráðgjafar byggju yfir og hefðu fram yfir aðrar stéttir.  

Þegar Birna Guðmundsdóttir er spurð út í árangur af vinnu með þeim 

notendum sem nota vímuefni segir hún að það sé oft erfiðara að vinna með þeim 

notendum sem séu einungis í kannabisefnum.  

Það er viðtekin skoðun að þetta er alveg hættulaust sem að maður er 

þá að reyna að selja þeim að er hættulegt og þeir sjá ekki stundum 

ástæðu til að vera að fara í meðferð. Sjá það alls ekki. Þannig að, 

hérna, hvað á maður þá að gera? Á maður þá að leyfa þeim að, styðja 

þau í að fara í skóla og leyfa þeim að prófa og sjá þá að þetta gengur 

alls ekki saman upp og kannski gengur það saman? 
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Þeir sjá oft ekki að þeir þurfi að hætta slíkri neyslu til þess að komast úr 

aðstæðum sínum. Þeir einstaklingar sem eru í meiri og harðari neyslu sjá að þeir 

þurfa að hætta allri neyslu til þess. Viðmælendur hafa orðið varir við aukna 

kannabisnotkun og þá sérstaklega viðhorfsbreytingu í samfélaginu. 

Kannabisneysla sé orðin meira viðurkennd en hún var áður og telja þeir slíka 

neyslu og mikla tölvunotkun algenga blöndu. Nokkrir viðmælendur segja svipuð 

viðhorf á meðal ungra notenda gagnvart kannabisneyslu og sígarettum.  

Þórarinn Þórsson segir vandann hjá sjúkraskrifuðum notendum á þessum 

aldri oftast vera fíkni- og geðvanda og segir undantekningu á því að um sé að 

ræða stoðkerfisvanda eða sjúkdóma aðra en þá sem nefndir eru hér. Hann nefnir 

að algengar geðraskanir séu ADHD, þunglyndi, kvíði, félagsfælni og aðrar skyldar 

raskanir. Hann segir þessa notendur oftast eiga litla sem enga atvinnusögu, eigi 

ekki rétt í sjúkrasjóði stéttarfélags og né á sjúkradagpeningum hjá 

Tryggingastofnun ríkisins nema viðkomandi sé að leggja niður störf. Hann segir 

að erfitt geti verið að aðstoða fólk sem glímir við fjölþættan vanda. Þórarinn 

segir:  

Meðferðarheldnin hjá þessu fólki sem er kannski með eina eða tvær 

geðraskanir og svo kannski fíknisjúkdóm ofan í er afskaplega lítil, 

þannig að þetta fólk er einhvern veginn í hálfgerðu einskis manns 

landi. [...] Það er ekki sett á örorku, þetta er ekki talinn nægur vandi 

og [...] heldur ekkert ákjósanlegt að þetta fólk sé sett á örorku þetta 

snemma. 

Allir viðmælendur telja þverfaglegt samstarf innan sinnar 

þjónustumiðstöðvar vera mjög gott. Elín Matthildur Andrésdóttir segir hana mjög 

mikilvæga: „Þá geta allir tileinkað sér það sem hann vill taka með, mér finnst það 

mjög gott.“ Birna Guðmundsdóttir segir að teymi séu útbúin fyrir ákveðna 

málaflokka með mismunandi fagstéttum. Þrír viðmælendur nefna að reglulegir 

teymisfundir séu haldnir á þjónustumiðstöðinni, þar sem allir starfsmenn sem að 

málunum koma séu viðstaddir. Þar geti félagsráðgjafarnir fengið álit annarra 

fagaðila á þjónustumiðstöðinni. Elín Matthildur segir slíka fundi mjög mikilvæga 

„af því stundum erum við með fjölskylduna hérna, það getur verið kannski 

einstæð móðir og fjögur til fimm börn. Móðirin getur verið með börnin hjá einum 
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ráðgjafa og kannski er ein 18 ára stelpa sem er hjá mér.“ Á þessum fundum geti 

svo tengingin komið í ljós og þá geti allir verið meðvitaðir um stöðuna. 

Teymisfundir eru einnig notaðir til fá speglun og umræðu í erfiðum málum þar 

sem þverfagleg nálgun er notuð í ákvarðanatöku. Í Miðgarði eru ráðgjafarnir líka 

með sína fundi reglulega og segir Elín Matthildur samvinnu þeirra á milli vera 

mjög góða. 

Allir viðmælendur segja að samstarfið við þá lækna sem sinna notendum sé 

mjög gott og eftir þörfum. Birna Guðmundsdóttir og Elín Matthildur Andrésdóttir 

segja það mjög mikilvægt að geta verið í samráði við lækna þegar úrræði eru 

fundin fyrir notendur. Þrátt fyrir að gott samstarf sé til staðar, þá nefndu tveir 

viðmælendur þó að erfitt gæti verið að fá samband við lækna en það takist þó 

alltaf að lokum. Elín Matthildur segir þessa samvinnu mikilvæga til þess að hafa 

heildarsýn og þekkingu í málunum.  

Samstarf er á milli Vesturgarðs og heilsugæslustöðvanna á svæðinu. 

Haldinn er fundur mánaðarlega og þar hitta þau alla heilsugæslulækna og 

hjúkrunarfræðinga. Alltaf er þó fengið leyfi notandans áður en mál hans eru tekin 

upp á slíkum fundi. Þannig er hægt að samræma vinnu þessara tveggja stofnana 

með einstaklinginn, meðal annars að endurhæfingu. Þórarinn Þórsson segir þetta 

samstarf ganga mjög vel og að það geti breytt öllu í máli einstaklings: „Þetta 

getur verið grundvöllurinn að því að finna þá út hvað er að.“ Einnig er samstarf á 

milli þjónustumiðstöðvar Miðborgar og Hlíða og þeirra heilsugæslustöðvanna í 

hverfunum. Á heilsugæslustöðinni í Grafarvogi er starfandi félagsráðgjafi og hefur 

verið samstarf á milli hans og félagsráðgjafanna á þjónustumiðstöðinni. Einnig 

hafa verið reglulegir fundir með starfsfólki heilsugæslunnar.  

Dögg Hilmarsdóttir hefur verið að nota eigið mat á starfsgetu2 en þar fá 

notendur tækifæri til þess að meta færni sína og áhuga. „Það eru svona 

spurningar eins og: Hvað hefurðu verið lengi á fjárhagsaðstoð? Hverju hefurðu 

áhuga á? Hvað væri draumastarfið? og svona. Vekja þau aðeins til þess að hugsa 

nánar út í það.“ Hún hefur aðeins notað ASEBA en þó í minna mæli. Ef grunur er 

um undirliggjandi vanda þá grípur hún til þess. Birna Guðmundsdóttir segir að 

                                                      
2
 Listinn heitir Eyðublað fyrir sjálfsgetumat notenda fjárhagsaðstoðar Reykjavíkurborgar 
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notkun matslista hafi verið í einhverjum mæli á sinni þjónustumiðstöð og þá helst 

ASEBA og eigið mat á starfsgetu. Hún segir notkunina þó ekki vera markvissa. 

ASEBA hefur verið meira notað en þó hefur verið að aukast notkunin á eigin mati 

á starfsgetu. Hún telur slíka matslista nýtast vel af þeim sökum að þetta séu svör 

notandans en ekki túlkun hennar á þörfum notandans. Hún telur að mögulegt 

væri að nýta matslistana betur og hafa þá sem hluta af vinnuferlinu. Anna Katrín 

Melstað er nýbyrjuð að nota ASEBA matslista og stefnir á það að nota hann 

markvisst á þá notendur sem eru sjúkraskrifaðir. Þórarinn Þórsson hefur einnig 

réttindi til þess að leggja fyrir ASEBA matslista og gerir það stundum. Hann segist 

þó líka nota viðtalið sjálft til þess að fá heildarmyndina sem matslistinn gefur 

honum og segir að það geti verið alveg jafn gott og staðlað matstæki.  

Birna Guðmundsdóttir segist nota svokallaða stundaskrá fyrir þá notendur 

sem hún sinni og telur hana þeirra öflugasta tæki. Þá fái notendur tóma 

stundaskrá með sér heim og geti skráð þar virkni yfir vikuna. Þannig geti þeir 

áttað sig á því í hvað þeir séu í raun og veru að eyða tíma sínum í, en oft finnist 

þeim að þeir séu ekki að gera neitt. Hins vegar getur svo komið í ljós að virknin sé 

í raun heilmikil. Einnig notar hún stundatöfluna til þess að hrósa fyrir þá virkni 

sem notendur skrá niður.  

Þegar athugað er í málaskrám hvort notendur hafi haft samkomulag um 

félagslega ráðgjöf í gildi á árunum 2008-2011 má sjá að stór meirihluti hefur ekki 

slíkan samning í gildi en það má sjá á mynd 20. Ekki er mikill munur á milli ára. 

Árin 2008, 2009 og 2011 voru það í kringum 15% notenda sem hafði í gildi 

samkomulag um félagslega ráðgjöf. Árið 2010 voru þó fleiri notendur sem höfðu 

gert slíkan samning það árið eða tæplega 25%. Alls var rúmur helmingur eða 87 

notendur sem höfðu einhvern tímann haft samkomulag um félagslega ráðgjöf í 

gildi.  
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Mynd 20. Ungmenni 18-24 ára sem fengu fjárhagsaðstoð 6 mánuði eða 

lengur 2008; samkomulag um félagslega ráðgjöf í gildi á 

árunum 2008-2011  

 

Elín Matthildur Andrésdóttir segir að hún myndi kjósa að hafa tækifæri til 

þess að hitta notendur oftar og geta sinnt málunum betur. Hún telur að sumir 

notendur þurfi á slíkri þjónustu að halda en sökum málafjölda hjá 

félagsráðgjöfum gefist þeim ekki færi á því að veita hana. Flestir viðmælendur 

segjast ekki geta sinnt notendum eins og best væri á kosið vegna álags í starfi. Ef 

mögulegt á að vera að veita þeim betri þjónustu þarf álagið að minnka.  

Elínu Matthildi Andrésdóttir finnst mikilvægt að efla fjármálaráðgjöf hjá 

þessum notendum. Hún myndi kjósa að í boði væri fræðsla um fjármál og hvernig 

leysa megi úr fjármálaóreiðu. Gagnlegt væri að hennar mati að starfsmaður væri 

á þjónustumiðstöðinni sem myndi veita notendum betri ráðgjöf um fjármál og 

gæti aðstoðað þá við að leysa úr þeim málum. Anna Katrín Melstað segir: 

Á meðan við erum með þennan málaþunga á okkur náum við ekki að 

vinna málin eins mikið á dýptina og við myndum vilja. 

Anna Katrín Melstað nefnir að hún myndi vilja sjá sambærileg 

skerðingarúrræði hjá sjúkraskrifuðum notendum og öðrum. Henni finnst einnig 

vanta fleiri úrræði fyrir unga notendur fjárhagsaðstoðar og Elín Matthildur 

Andrésdóttir nefnir það einnig. Birna Guðmundsdóttir nefnir að ungir notendur 

þurfi meira aðhald og hún vill sjá úrræði þar sem notendur geti mætt og fengið 
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markvissari stuðning fagaðila og hjá öðrum notendum. Hún veltir því fyrir sér 

hvaða árangur næst af því að notandi mæti í viðtal til hennar á fjögurra vikna 

fresti.  

 

Samantekt: 

Viðmælendur telja mikilvægt að félagsráðgjafi sinni ungum langtímanotendum 

fjárhagsaðstoðar. Þeir nota fjölbreytta starfshætti í vinnu með ungum notendum. 

Þeir meðal annars notast við staðlaða matslista, vísa í þau úrræði sem í boði eru 

ásamt því að fá notendur í viðtöl.  Þeir telja þverfaglegt samstarf mikilvægt og 

telja að slíkt samstarf gangi vel. Félagsráðgjafarnir vinna einna helst út frá 

heildarsýn, notendasamráði og að efla notendur til sjálfshjálpar. Þeir tala þó um 

að mikið álag í starfi sé orsök þess að þau ná ekki að veita þá þjónustu sem þau 

telja ákjósanlega.  

 

4.5 Úrræði  

Allir viðmælendur telja þau úrræði sem séu í boði mjög gagnleg. Þórarinn 

Þórsson, félagsráðgjafi í Vesturgarði, segir að þau úrræði sem séu í boði geti verið 

fyrsta skref í átt að frekari virkni. Sem dæmi nefnir hann það að einstaklingur sem 

sæki námskeið í íslensku hjá Hringsjá gæti áttað sig á því hversu vel hann standi 

sig og því treyst sér í frekara nám með námsaðstoð frá þjónustumiðstöðinni. 

Þórarinn segir að námsráðgjöf sé til staðar á þjónustumiðstöðinni ef notandi lýsi 

yfir áhuga á námi. Þar geti viðkomandi fengið frekari upplýsingar um það hvað sé 

í boði og hvað henti hans áhugasviði.  

Anna Katrín Melstað segir virknina mikilvæga, líkt og aðrir viðmælendur, og 

telur að það skipti öllu máli að koma í veg fyrir  

að þau detti ekki úr skóla eða vinnu. Bara að þau verði ekki strax 

svona óvirk og óáhugasöm. Það er bara númer eitt, tvö og þrjú með 

þennan hóp. ... Ef þau eru heima að gera ekki neitt af hvaða ástæðu 

sem er, er bara skelfilegt. Það þarf bara að koma þeim af stað.  
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Hins vegar segir hún það mjög misjafnt eftir einstaklingum hver virknin þurfi að 

vera. Þeir séu allir mismunandi og mikilvægt sé að meta í tilfelli hvers og eins 

hvað viðkomandi geti gert og hvernig hann geri það.  

Þegar Ásthildur Helga Bragadóttir var spurð að því hvernig hún væri helst 

að vinna með þessa einstaklinga, þá sagðist hún vísa þeim á námskeið og þá 

einna helst sjálfsstyrkingarnámskeið. Einnig mæti þeir í viðtöl. Hún reyni að 

senda sem flesta í Atvinnutorg í Reykjavík og aðstoði þá við að komast út á 

vinnumarkaðinn. Félagsráðgjafarnir í Vesturgarði haldi áfram að hitta notendur 

þótt þeir séu að taka þátt í Atvinnutorgi. Þórarinn Þórsson segir þá vissulega tala 

um slíkt við notendur líka. Hann segir þó misjafnt hve oft félagsráðgjafar hitti 

notendur samhliða þátttöku í Atvinnutorgi. Hann segir sambandið lítið ef allt 

gangi vel, en ef einhverjir hnökrar séu, þá sé sambandið meira, eins og ef 

notandinn mætir illa á Atvinnutorg. Ef viðkomandi hafi lent í áföllum eða átt í 

vandræðum með húsnæði, þá sé unnið með það á þjónustumiðstöðinni samhliða 

þeim stuðningi sem veittur er á Atvinnutorgi.  

Viðmælendur eru allir sammála um það að Atvinnutorg í Reykjavík sé mjög 

gott úrræði sem skili árangri. Þórarinn Þórsson telur Atvinnutorg í Reykjavík 

öflugasta úrræðið sem Reykjavíkurborg býður upp á fyrir þennan notendahóp. 

Þar starfi atvinnuráðgjafar sem aðstoði notendur við það að komast út á 

vinnumarkaðinn. Þetta telur hann virka vel. Hann segir langflesta sem hann hefur 

vísað á Atvinnutorg hafi endað í atvinnu. Atvinnuráðgjafarnir leiðbeina þeim 

varðandi þau störf sem séu boði og við gerð ferilskráa. Einnig sinni þeir fræðslu 

um ákveðið lífsmynstur sem viðkomandi þurfi að tileinka sér ef hann ætli sér út á 

vinnumarkaðinn. „Atvinnuráðgjafarnir eru ekki bara að tala um störf í boði og 

ferilskrár, heldur líka þetta, ef þú ætlar að undirbúa þig fyrir vinnu þá þarftu að 

geta sinnt því starfi sem þú ert að sækja um. Það þýðir þá ekki að fara að sofa 

klukkan fimm á nóttunni.“  

Birna Guðmundsdóttir segir þau hafa mörg úrræði til þess að styðja þessa 

einstaklinga og styrkja þá og er Elín Matthildur Andrésdóttir sammála henni 

varðandi það. Hún segir virkniúrræði vera til staðar. Hvað varði 

endurhæfingarúrræði segir hún þau líka tiltæk og nefnir meðal annars Grettistak 
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og Karlasmiðju. Þó nefnir hún að almennt séu ungmenni á þessum aldri ekki tekin 

inn í þau úrræði, en þó hefur það komið fyrir. Oftast er það þá vegna mikillar 

neyslu. Þannig hefur hún möguleika á „að bæði styðja, styrkja, og leiðbeina þeim 

í kerfinu og hvaða möguleika þau hafa“. Einnig hefur hún, líkt og allir aðrir 

viðmælendur, vísað í utanaðkomandi úrræði, til dæmis á Landspítalanum, 

Kvíðameðferðarstöðinni og Hlutverkasetri. 

Árið 2008 voru alls veittir 58 styrkir vegna sérstakra aðstæðna til 43 

notenda samkvæmt málaskrám líkt og Mynd 21mynd 21 sýnir. Því fengu nokkrir 

notendur fleiri en eina tegund styrkjar. Langflestir fengu sérstaka aðstoð vegna 

stuðningsvinnu eða 18 notendur. Styrkur vegna fyrirframgreiddrar húsaleigu var 

veittur 14 notendum. Sami fjöldi notenda fékk veittan styrk til tannlækninga, 

sérfræðiaðstoðar og húsbúnaðar eða sjö fyrir hverja tegund. Fimm notendur 

fengu styrk vegna sérstakra erfiðleika.  

 

 

Mynd 21. Ungmenni 18-24 ára sem fengu fjárhagsaðstoð 6 mánuði eða 
lengur 2008; styrkir vegna sérstakra aðstæðna 
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Samantekt: 

Félagsráðgjafar á þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar telja þau úrræði sem í 

boði eru fyrir unga notendur fjárhagsaðstoðar vera mörg og árangursrík. Þó 

myndu þeir vilja sjá fleiri úrræði fyrir þann hóp. Endurhæfingarúrræði eru flest 

sérstaklega ætluð eldri notendum þótt þeir yngri geti fengið aðgang að þeim. 

Félagsráðgjafarnir telja virkni vera lykilatriðið í vinnu með ungum notendum.  
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5 Umræður og lokaorð 

Í þessum kafla verður þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með svarað. 

Einnig verður fjallað um veikleika og styrkleika rannsóknarinnar ásamt notagildi 

hennar. Rannsóknarspurningar sem þessari rannsókn er ætlað að svara voru 

eftirfarandi:  

 Hver er félagsleg staða ungra langtímanotenda fjárhagsaðstoðar í 

Reykjavík? 

 Hvaða þjónustu veitir Velferðarsvið ungum langtímanotendum 

fjárhagsaðstoðar í Reykjavík?  

Langflestir notendur eru sjúkraskrifaðir og á tímabilinu 2008-2011 fækkar 

sjúkraskrifuðum en á sama tíma fjölgar notendum sem fá bætur frá 

Tryggingastofnun. Notendum í námi fjölgar töluvert á þessu tímabili þó fækkun 

eigi sér stað á tímabilinu 2009-2010. Þróunin rímar ágætlega við þróun á meðal 

notenda sem eru atvinnulausir án bótaréttar. Þeim fækkar á tímabilinu 2008-

2011 ef undanskilið er tímabilið 2009-2010. Því má álykta að margir hverjir þeirra 

sem ekki glíma við annan vanda en atvinnuleysi fari í nám. Þegar fjölskyldugerð 

notenda árið 2008 er skoðuð má sjá að hún er í mjög áþekkum hlutföllum og 

gildir um alla notendur fjárhagsaðstoðar í Reykjavík á þessum aldri samkvæmt 

tölum frá Hagstofu Íslands (2011-a). Flestir notendur voru einhleypir líkt og 

algengast var á meðal allra ungmenna á Íslandi.  

Fram kom í málaskrám að nokkrir notendur áttu slæma upplifun af 

grunnskóla. Níu notendur voru lagðir í einelti og sex notendur segja að þeim hafi 

gengið illa. Einnig voru átta notendur sem skiptu oft um skóla á grunnskólaárum 

sínum. Með þessar niðurstöður að leiðarljósi er mikilvægt að veita líðan 

grunnskólabarna athygli og vinna markvisst að því að bæta hana. Menntunarstig 

notenda er almennt lágt en bróðurparturinn er einungis með grunnskólapróf eða 

hefur ekki lokið grunnskóla. Menntunarstig á meðal ungra notenda 

fjárhagsaðstoðar í Reykjavík er mun lægra en almennt er á meðal allra ungmenna 

á aldrinum 18-24 ára. Rík ástæða er því til þess að huga vel að þeim ungmennum 

sem ekki halda áfram námi eftir skólaskyldu. Menntunarstig breytist lítið á milli 
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ára en þó er örlítil fjölgun meðal þeirra sem hafa lokið framhaldsskólastigi árið 

2011. Út frá því má reikna með að einhverjir notendur sem fengu námsstyrk hafi 

lokið námi.  

Þau ungmenni sem upplifa misbresti í uppeldi eru í aukinni hættu á því að 

upplifa ýmis vandkvæði svo sem kvíða, óyndi og hegðunarerfiðaleika. Ef slík 

einkenni vara í langan tíma geta þau leitt til greiningar á geðrænum vandkvæðum 

svo sem á þunglyndi. Flestir notendur hafa glímt við félagslega erfiðar aðstæður 

frá barnæsku og margir koma frá brotnum heimilum. Fram kemur hjá um það bil 

einum af hverjum fjórum notendum að vinnsla hjá barnavernd hafi verið þegar 

þau voru yngri. Fram kemur hjá aðeins færri notendum, eða 20%, að þeir hafi 

verið beittir einhverskonar ofbeldi í æsku og meirihluti þeirra segir ofbeldið hafa 

verið af hálfu foreldra. Algengt var að ofbeldið tengdist áfengis- eða 

vímuefnaneyslu foreldra. Því má velta fyrir sér hvort bæta þurfi það starf sem 

unnið er með þeim börnum sem búa við félagslega erfiðleika.  

 Algengt er að notendur eigi við geðrænan vanda að stríða en 80% 

notenda er með geðsjúkdóm af einhverju tagi þegar neysluvandi er talinn með. 

Tæplega helmingur notenda glímir við geðræn vandkvæði af öðru tagi en 

neysluvanda. Þunglyndi, kvíði og félagsfælni voru algengustu vandkvæðin. 

Rúmlega 60% notenda eiga við neysluvanda að stríða og meirihluti þeirra segir 

hana hafa byrjað á grunnskólaárunum. Nokkuð algengt er að notendur eigi 

foreldra sem glíma við áfengis- eða vímuefnavanda eða rúmlega 30%. Dæmi eru 

um í málaskrám notenda að þeir hafi verið í neyslu með feðrum sínum. Einn af 

hverjum 10 notanda eiga sögu um afbrotahegðun og eiga þeir allir sögu um 

neyslu. Algengast var að þeir notendur hefðu hafið neyslu á grunnskólaaldri. 

Spyrja má hvort þetta tengist einnig þeim misbresti í uppeldi sem rætt var um 

hér á undan og hvort nægjanlegur stuðningur sé í boði fyrir börn og unglinga sem 

búa við misbrest og einnig við þá sem hafa leiðst í óreglu. Möguleiki er á því að 

nauðsynlegt sé að efla þjónustu við þau börn og unglinga sem glíma við 

geðrænan vanda af einhverju tagi. 

 Félagsráðgjafar á þjónustumiðstöðvum Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar 

hafa miklar áhyggjur af aukinni kannabisneyslu. Þeir telja að viðhorfin hafi breyst 
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í samfélaginu og séu mun jákvæðari gagnvart neyslunni en þau voru áður. Það er 

ákveðið áhyggjuefni hve margir ungir notendur fjárhagsaðstoðar neyta 

kannabisefna. Þó er mikilvægt að hafa í huga möguleikann á því að þarna sé 

einungis um að ræða þá notendur sem ekki ráða við neyslu sína og hinir séu virkir 

þátttakendur í samfélaginu þrátt fyrir kannabisneyslu sína. Einnig má velta því 

fyrir sér hvort það sé kannabisneyslan sem hafi komið þessum ungmennum í þá 

stöðu sem þau eru í eða hvort hún hafi komið í kjölfarið af þeirri stöðu en 

niðurstöður segja ekki til um það.  

Ekki þurftu allir notendur í úrtaki að fá fjárhagsaðstoð öll árin á tímabilinu 

2008-2011. Þó er athyglisvert að sjá hve stór hluti það er sem enn þarf á 

fjárhagsaðstoð að halda árið 2011 af þessum 148 notendum sem voru í úrtakinu. 

Um 70% notenda sem fengu fjárhagsaðstoð sex mánuði eða lengur árið 2008 

þurfa enn á henni að halda árið 2011. Mesta fækkunin verður á tímabilinu 2008-

2009 en eftir það verður alltaf minni fækkun á milli ára. Því má gera ráð fyrir að 

þau úrræði sem í boði eru fyrir langtímanotendur séu ekki að virka sem skyldi. 

Einnig virðist sem svo að því lengur sem einstaklingur er háður fjárhagsaðstoð því 

erfiðara sé fyrir hann að koma sér úr þeim aðstæðum. Fjárhagsaðstoð er hugsuð 

sem neyðarúrræði til skamms tíma en þó fá 101 einstaklingur á aldrinum 18-24 

ára fjárhagsaðstoð einhvern hluta af árinu frá upphafi ársins 2008 til enda ársins 

2011. Vissulega eru þeir notendur sem hljóta námsaðstoð meðtaldir í þessari tölu 

en þeir notendur voru undir 20 öll árin nema 2011 þegar þeir voru 22.  

Aukin áhersla hefur verið lögð á málefni ungs fólks í stefnu stjórnvalda 

bæði hérlendis og erlendis á síðustu árum og það kemur einnig vel fram í stefnu 

Reykjavíkurborgar. Því hefur þjónusta Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar fyrir unga 

notendur fjárhagsaðstoðar aukist ásamt framboði á úrræðum fyrir þann hóp. 

Félagsráðgjafar sem starfa með ungmennum á þjónustumiðstöðvum 

Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og rætt var við í rannsókn þessari eru allir 

sammála um að úrræði fyrir þennan hóp séu mörg og árangursrík og er 

Atvinnutorg í Reykjavík3 eitt þeirra. Atvinnutorg virðist vera að skila góðum 

                                                      
3
 Atvinnutorg í Reykjavík er atvinnutengt úrræði á vegum Reykjavíkurborgar og 

Vinnumálastofnunar fyrir ungmenni á aldrinum 16-25 án atvinnu.  
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árangri en langflestir notendur sem þangað leita fá vinnu. Úrræðið virðist þó ekki 

henta öllum notendum og þá sérstaklega ekki þeim sem eiga við annars konar 

vandkvæði en atvinnuleysi að stríða.  

 Oft eiga ungir notendur fjárhagsaðstoðar litla atvinnu- og menntasögu og 

því getur verið erfitt fyrir þá að fá vinnu. Þar að auki eiga þeir ekki rétt á þjónustu 

hjá öðrum sviðum velferðarkerfisins líkt og atvinnuleysistryggingu eða 

sjúkrasjóðum. Því er mikilvægt að úrræði séu í boði til þess að efla menntunar- og 

starfsreynslu þessara notenda. Einstök námskeið hjá Hringsjá og önnur 

námsúræði geta því verið mjög gagnlegt. Líkt og Þórarinn Þórsson nefndi, þá geta 

þau vakið upp áhuga hjá notendum til þess að fara í frekara nám. Þannig geta 

notendur tekið lítil en mikilvæg skref í átt að markmiðum sínum. Með þetta til 

hliðsjónar má vekja athygli á mikilvægi fjárhagsaðstoðar í formi námsstyrks en 

þannig er hægt að gera þessum einstaklingum kleift að hækka menntunarstig 

sitt. Það má bæði gera með þeim fjárhagslega stuðningi sem námsstyrkurinn er 

og þeirri vinnu sem félagsráðgjafarnir vinna með notandanum samhliða námi 

hans. Einnig er samstarf við námsráðgjafa mikilvægt gagnvart því að styðja 

notendur til náms. Þar geta þeir fengið aðstoð við að finna áhugasvið sitt ef það 

er óljóst og fá upplýsingar um námsframboð. Allir viðmælendur leita eftir slíku 

samstarfi og er það mjög jákvætt.  

Fram kemur í viðtölum að mikilvægt sé að einstaklingar haldi virkni sinni á 

meðan þeir þurfa á fjárhagsaðstoð að halda. Ef úrræðin sem í boði eru á vegum 

Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar henta ekki notendum, þá vísa félagsráðgjafar 

þeim á önnur úrræði sem í boði eru. Það verður að teljast jákvætt að 

félagsráðgjafar á þjónustumiðstöðvum borgarinnar séu meðvitaðir um það hvað 

sé í boði og nýti sér það. Ekki virðist þó vera mikið um endurhæfingarúrræði sem 

eru sérsniðin fyrir ungmenni sem vekur athygli. Mögulega getur það verið orsök 

þess að svo mörg ungmenni þurfa á fjárhagsaðstoð að halda til lengri tíma þar 

sem stór hluti ungra langtímanotenda er sjúkraskrifaður. Félagsráðgjafar á 

þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar telja muninn á eldri og yngri notendum 

einna helst liggja í því að eldri notendur hafa fleiri einkenni langtíma óvirkni og 

verri heilsu. Því er mikilvægt að efla virkni hjá ungum notendum og gera það sem 
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þarf til þess að þeir þurfi ekki á fjárhagsaðstoð að halda. Annars er bæði andlegri 

og líkamlegri heilsu þeirra stefnt í hættu.  

 Á öllum þjónustumiðstöðvum Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar eru það 

félagsráðgjafar sem taka fyrsta viðtal við unga notendur en fjármálaráðgjafi sinnir 

því hjá Miðgarði. Hins vegar er notanda vísað til félagsráðgjafa ef hann fær 

fjárhagsaðstoð svo mánuðum skiptir, en 4-5 vikna bið getur verið eftir slíku 

viðtali. Í forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar kemur fram að meiri líkur eru á því að 

hægt sé að koma í veg fyrri vanlíðan og niðurbrot hjá einstaklingum eftir því sem 

fyrr er gripið inn í. Sá notandi sem glímir við annars konar vanda en einungis 

fjárhagsvanda og leitar aðstoðar hjá þjónustumiðstöðinni getur þurft að bíða 

mjög lengi áður en hann fær aðstoð við rót fjárhagsvandans. Þá getur 

viðkomandi þurft að fá fjárhagsaðstoð í nokkra mánuði til þess að vera vísað í 

viðtal til félagsráðgjafa og þá þurft að bíða í mánuð til viðbótar eftir viðtalinu. 

Nokkrir viðmælendur telja viðtalstækni félagsráðgjafa mikilvægasta tækið til þess 

að greina vandamál og því gæti verið gagnlegt að félagsráðgjafi taki fyrsta viðtal 

til þess að komast að rót vandans, ef hann er annar en tímabundnir 

fjárhagserfiðleikar. Því má velta upp þeirri hugmynd hvort slíkar starfsaðferðir 

virki samhliða þeirri stefnu að fjárhagsaðstoð sé aðstoð til skamms tíma og 

forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar.  

 Allir félagsráðgjafarnir segja það ákjósanlegt að þeir gætu sinnt notendum 

betur en þeir hafa færi á nú. Þeir segja álagið orsaka það að þeir verði að 

forgangsraða og draga úr þjónustu. Þetta er vissulega áhyggjuefni. Um er að 

ræða mjög viðkvæman hóp og það er óásættanlegt ef ekki er hægt að sinna þeim 

hópi eins og best verður á kosið. Slíkt getur orðið til þess að aðstæður þeirra 

einstaklinga versni í stað þess að allt sé gert til þess að bæta úr þeim.  

Viðmælendur hafa einna helst verið að styðjast við tvenns konar 

matslista, bæði eigið mat á starfsgetu og ASEBA lista. Einn viðmælandi er að byrja 

að nota ASEBA listann markvisst á alla nýja notendur sem skráðir eru 

sjúkraskrifaðir. Jákvætt er að félagsráðgjafar séu að nýta sér slíka matslista og að 

nota þá markvisst. Einnig vekur það athygli að einn félagsráðgjafinn fer 

óhefðbundna leið og lætur notendur sína fá stundatöflu sem þeir geta fyllt út. 
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Það verður að teljast mjög jákvætt og hvetur vonandi aðra félagsráðgjafa til þess 

að nota sem fjölbreyttastar starfsaðferðir og nýta þær hugmyndir sem þeir fá.  

Athygli vekur hve fáir notendur hafa undirritað samkomulag um 

félagslega ráðgjöf árin 2008-2012. Í kringum 15% notenda hafa slíkan samning í 

gildi árin 2008-2011 að undnaskildu árinu 2010 en þá voru þeir um 25%. Þarna 

hafa félagsráðgjafarnir í höndum tæki til þess að gera skriflegan samning við 

notendur um skyldur beggja aðila en virðast ekki vera að nýta það nægjanlega 

vel. Það sem vekur upp áhyggjur er að notkun slíkra samninga minnkar ekki með 

árunum hjá hverjum notenda. Því má að miklu leyti útiloka að ástæðan sé sú að 

um sé að ræða einstaklinga sem hafa undirritað marga samninga án árangurs.  

Viðmælendur töldu allir að heildarsýn væri mjög mikilvægt tæki til þess að 

nota í vinnu með ungum notendum fjárhagsaðstoðar. Þannig mætti komast að 

rót vandans í mörgum tilfellum og átta sig á því við hvaða aðstæður 

einstaklingurinn byggi og hvaða möguleika hann hefði. Einnig var viðtalstæknin 

nefnd sem eitt að mikilvægustu tækjum sem félagsráðgjafarnir búa yfir. Því má 

velta fyrir sér hvort ráðgjafar með aðra menntun búi yfir þessari heildarsýn sem 

félagsráðgjafar hafa tileinkað sér og þá til þess að geta áttað sig á þeim 

aðstæðum sem notandinn býr við og hvort nauðsynlegt sé fyrir annan fagaðila að 

grípa inn í strax. 

  Þverfaglegt samstarf virðist vera mjög gott, bæði innan og utan 

stofnunarinnar. Viðmælendur telja það mjög mikilvægt til þess að fá mismunandi 

sjónarhorn á málin. Þeir telja það nýtast mjög vel. Samstarf við lækna er almennt 

mjög gott og er fast samstarf við heilsugæslustöðvar í hverfinu til staðar á 

nokkrum þjónustumiðstöðvum. Þannig er stuðningur aukinn við þá sem eru 

sjúkraskrifaðir og fá regluleg vottorð frá lækni sínum á heilsugæslustöð. Á 

heilsugæslustöðinni í Grafarvogi starfar félagsráðgjafi og vinnur hann í samstarfi 

við þjónustumiðstöðina. Velta má fyrir sér hvort það gagnist notanda betur að 

unnið sé með þau mál sem tengjast veikindum hans á heilsugæslustöðinni og að 

unnið sé með félagsleg mál á þjónustumiðstöðinni. Viðmælendur tala um að 

erfitt sé að ná í lækna og gæti því slíkt fyrirkomulag leyst úr slíkum vanda.  
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Rannsóknin byggir á gögnum úr málaskrá Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. 

Það hefur ákveðna veikleika í för með sér þar sem skráning starfsmanna getur 

verið ólík þar sem hún fylgir ekki stöðluðu formi. Einnig er mögulegt að engar 

upplýsingar séu til staðar í málaskrá notanda um þá þjónustu sem hann hefur 

fengið frá Velferðarsviði og þau úrræði sem hann hefur tekið þátt í. Rannsóknin 

varpar ekki ljósi á sjónarhorn notenda en mikilvægt er að fá allar hliðar á efninu. 

Það er styrkleiki rannsóknarinnar að leitað er eftir upplýsingum frá 

félagsráðgjöfum sem starfa með unga notendur fjárhagsaðstoðar varðandi þá 

þjónustu sem veitt er. Þannig fæst dýpri þekking en fram kemur í málaskrám 

notenda.  

Það er ósk höfundar að niðurstöður þessar rannsóknar nýtist starfsfólki 

þjónustumiðstöðva sem vinnur með notendur fjárhagsaðstoðar. Einnig gætu 

niðurstöður þessar nýst stjórnvöldum hjá Reykjavíkurborg við mótun úrræða og 

stefnumótun í málefnum ungra notenda fjárhagsaðstoðar. Til viðbótar geta 

foreldrar og þeir sem starfa með börnum og unglingum nýtt sér niðurstöður 

þessar til þess að auka þekkingu sína á áhættuþáttum í lífi unglinga og 

ungmenna. Þannig geta niðurstöðurnar orðið til þess að efla forvarnir svo sporna 

megi við því að ungmenni verði langtímanotendur í framtíðinni. Þótt vissulega 

vegni mörgum ungmennum vel, þá á það ekki við um þau öll. Markmið okkar 

allra ætti að vera að stuðla að velgengni allra þegna landsins. Það má alltaf gera 

betur.  
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Klara Valgerður Brynjólfsdóttir 
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Viðauki 1: Leyfi Velferðarsviðs 

  



  

 

 

Viðauki 2: Viðtalsvísir  

 Hvenær útskrifaðist þú sem félagsráðgjafi?  

 Hversu lengi hefur þú starfað með ungum notendum fjárhagsaðstoðar? 

 Finnst þér það öðruvísi vinna en með ungum notendum en öðrum 

hópum? 

 Hvernig starfar þú með þessum notendahópi 

 Hvað telur þú að henti best fyrir þennan hóp 

 Hvaða hugmyndafræði fylgir þú helst í viðtölunum  

 Er eitthvað sem aftrar þér í að geta unnið eins og þú kýst 

 Telur þú vandamálið felast í einhverju öðru en fjárhagslegum vanda 

o Ef svo er, hvernig vinnur þú með það 

 Hvaða úrræði eru í boði fyrir þennan hóp 

 

 Hvernig beitir þú félagsráðgjöf í vinnu með ungum notendum? 

 Hversu mikilvægt telur þú að félagsráðgjafi vinni með unga notendur? 

 Hvernig væri hægt að nýta hana betur? 

 Hvað hefur félagsráðgjöf fram að færa sem aðrar fagstéttir hafa ekki? 

 Hvernig er þverfaglegu samstarfi háttað? 

o Innan þjónustumiðstöðvarinnar 

o Við aðra fagaðila er koma að skjólstæðingnum 

 Hvernig væri hægt að nýta slíkt samstarf betur í þágu skjólstæðingsins? 

 

 Telur þú félagslega stöðu þessa hóps líka  að hvaða leyti? 

 Hvernig telur þú félagslega stöðu þessa hóps vera?  

 Uppeldisaðstæður þeirra 

 Menntun þeirra 

 Heilsa – líkamleg og andleg 

 Stuðningur upprunafjölskyldu 

 Fjölskyldustaða 

 Vímuefnanotkun 

  



  

 

 

Viðauki 3: Kynningabréf til þátttakenda í viðtalsrannsókn 

Þetta er rannsókn á félagslegum aðstæðum og stuðningi við unga langtíma 

notendur fjárhagsaðstoðar í Reykjavíkurborg. Ég er að skoða einstaklinga á 

aldrinum 18-24 ára sem fengu fjárhagsaðstoð í sex mánuði eða lengur árið 2008. 

Markmið verkefnisins er að varpa ljósi á aðstæður ungra notenda 

fjárhagsaðstoðar í Reykjavík og kanna hvaða stuðning þau fá frá sínu 

sveitarfélagi. Einnig er hlutverk þessa verkefnis að sýna fram á hvernig 

hugmyndafræði félagsráðgjafa nýtist í vinnu með ungu fólki sem hefur verið 

óvirkt í samfélaginu í langan tíma. Rannsóknarspurningar eru því þrjár:  

 

1. Hver er félagsleg staða ungra langtíma notenda fjárhagsaðstoðar í 
Reykjavík 

2. Hvaða stuðning veitir félagsþjónusta sveitarfélaganna þessum 
einstaklingum til að auka virkni þeirra í samfélaginu? 

3. Hvernig nýtist hugmyndafræði félagsráðgjafa í stuðningsvinnu með þessum 
notendahóp? 

 
Rannsóknin er gerð í samvinnu við Velferðarsvið Reykjavíkurborgar en til að svara 

spurningu eitt og tvö skoðaði ég málaskrá þessa einstaklinga og er þeirri vinnu 

lokið. Ætlunin er að taka viðtöl við einn félagsráðgjafa á hverri þjónustumiðstöð 

sem er inn í málefnum þessa hóps til að fá svör við spurningum tvö og þrjú.  

 

Þú getur hætt þátttöku hvenær sem þú vilt. Þegar unnið hefur verið úr 

niðurstöðum verða þær sendar til þín og hefur þú möguleika á að lesa yfir þær til 

að fullvissa okkur um að allt sé rétt. Einnig getur þú borið þær undir yfirmann 

þinn ef þú kýst. Þannig náum við að tryggja að enginn misskilningur hafi orðið og 

að ekki sé rangt haft eftir þér. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna varðandi rannsóknina getur þú haft samband við 

rannsakanda eða ábyrgðarmann rannsóknarinnar.  
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