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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða stöðu, líðan og virkni langtímaatvinnuleitenda 50 

ára og eldri, upplifun þeirra og viðhorf.  Markmiðsúrtak var notað og voru þátttakendur 

á aldrinum 50-64 ára sem höfðu fullnýtt rétt sinn til atvinnuleysisbóta og fengu 

fjárhagsaðstoð hjá Reykjavíkurborg. Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð og viðtöl 

voru tekin við sex einstaklinga. Viðtalsvísir byggðist á hugmyndafræði velsældar (well 

being), en sú hugmyndafræði og líkan tengt henni er kynnt sérstaklega í fræðilegum 

kafla.  

Niðurstöður sýna að einstaklingar upplifa atvinnumissi og atvinnuleysi á ólíkan hátt. 

Atvinnumissir er í flestum tilfellum áfall og allir upplifðu miklar breytingar í kjölfarið. 

Viðbrögð eru mismunandi bæði fyrst í stað og til lengri tíma litið. Sumir viðmælenda 

upplifðu mikla vanlíðan en aðrir höfðu tekið þá afstöðu að láta atvinnumissinn ekki 

skilgreina stöðu sína til lengri tíma. Líðan hafði áhrif á virkni viðmælenda og almennt 

atferli. Þeir sem lýstu líðan sinni hvað verst áttu erfitt með að vera virkir. Allir 

viðmælendur upplifðu erfiðleika við að komast aftur inn á vinnumarkaðinn, þeir töldu 

atvinnutækifæri fá og að ástæðurnar mætti fyrst og fremst tengja aldri þeirra. 

Viðmælendur sáu aðallega fram á tvær leiðir í stöðunni, að vinna sjálfstætt eða gefast 

upp á atvinnuleit. Niðurstöður sýna fram á nauðsyn þess að greina aðstæður hvers 

einstaklings og í kjölfarið að þróa meðferðarúrræði, veita félagsráðgjöf eða eftir atvikum 

aðra þjónustu byggða á grundvelli slíkrar greiningar. Einnig þarf að staldra við 

niðurstöður um viðhorf vinnumarkaðar til einstaklinga sem eru 50 ára og eldri og vekja 

athygli á styrkleikum þeirra og reynslu. 

 

 

 

Lykilorð: Atvinnuleysi, eldri atvinnuleitendur 50+, staða, líðan, virkni, velsæld.  
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Abstract 

The aim of this study is to examine the status, health and long-term efficacy of 

jobseekers aged 50 years and older, their experience and attitude. Purposive sampling 

was used and participants were aged 50-64, who had fully utilized their right to 

unemployment benefits and received financial assistance from the city of Reykjavík. It 

was a qualitative research where interviews were conducted with six individuals. 

Interview indicator was based on the principles of prosperity (well-being), but the 

concepts and models related to it are presented separately in a theoretical section. 

   Results show that individuals experience loss of job and unemployment in 

different ways. Loss of a job was described as a shock and all participants experienced 

major changes as a result. Reactions differ both initially and in the long term. Some 

participants experienced great distress while others had taken the stand not to let the 

job loss define their position in the long term. How participants were feeling affected 

their activeness and overall behavior. Those who expressed feeling the worst had a hard 

time being active. All of the participants experienced difficulty getting back into the 

employment market and lack of opportunities and considered the reasons primarily 

related to age. Participants saw predominantly two ways in the situation, working 

independently or give up the job hunt. Results demonstrate the need to analyze the 

situation of each individual and subsequently develop therapy solutions, provide social 

work or other services appropriate based on the basis of such analysis. There is also 

need to examine the results concerning the attitude of the employment market towards 

people who are 50 years and older, and draw attention to their strengths and 

experiences. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 ECTS lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í félagsráðgjöf 

við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin á haustönn 2013. 

Hugmynd að rannsókninni kviknaði í vinnu með atvinnuleitendum sem hafa sennilega 

kennt mér meira en ég hef kennt þeim. Viðbrögð þeirra og umsagnir gáfu mér ástæðu til 

að vilja rannsaka stöðu þeirra betur og gera það sem í mínu valdi stendur til að vekja 

athygli á stöðu atvinnuleitenda í erfiðum heimi í kjölfar efnahagskreppu. Þessu fólki á ég 

margt að þakka. Við vinnu rannsóknarinnar naut ég stuðnings frá Velferðarsviði 

Reykjavíkurborgar og færi ég Erlu Björgu Sigurðardóttur og Jónu Guðnýju Eyjólfsdóttur 

mínar bestu þakkir fyrir aðstoðina. Einnig vil ég þakka leiðbeinanda mínum Guðnýju 

Björk Eydal kærlega fyrir dyggan stuðning, leiðbeiningar og hjálpsemi. Dagbjörtu 

Sigvaldadóttur, æskuvinkonu minni vil ég þakka yfirlestur og góðar ábendingar. Kærar 

þakkir færi ég svo viðmælendum mínum í rannsókninni sem buðu mér inn á heimili sín 

eða lögðu á sig að koma og hitta mig til að leggja rannsókninni lið. Þeir voru tilbúnir að 

svara erfiðum spurningum og tjá sig af hreinskilni og opinskátt um tilfinningar sínar og 

líðan sem gaf rannsókninni ómetanlega vigt. Ég vona að rannsókn þessi vekji athygli og 

skili sér sem þekking sem hægt er að nýta til að bæta stöðu þessa fólks og allra hinna 

sem eru í svipuðum aðstæðum í samfélaginu. 
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1 Inngangur 

Í kjölfar efnahagshrunsins 2008 urðu stórfelldar breytingar á vinnumarkaði á einungis 

nokkrum mánuðum. Atvinnuleysi jókst mikið á þessu tímabili og fjöldi fólks leitaði sér 

aðstoðar og fékk atvinnuleysisbætur. Hámarkstímabil atvinnuleysisbóta var í kjölfarið 

framlengt tímabundið úr þremur árum í fjögur en um áramótin 2013 var því aftur breytt 

í þrjú ár. Langtímaatvinnuleysi hefur aukist jafnt og þétt og nú, fimm árum síðar, hafa 

þúsundir einstaklinga fullnýtt rétt sinn til atvinnuleysisbóta og þurfa að leita annarra 

leiða til tekjuöflunar.  

Rannsóknin snýr að langtímatvinnuleitendum 50 ára og eldri sem fullnýtt hafa rétt 

sinn til atvinnuleysisbóta og fá fjárhagsaðstoð hjá Reykjavíkurborg. Markmið 

rannsóknarinnar er að skoða stöðu, líðan og virkni þessa hóps, upplifun þeirra og viðhorf 

og lýsa eins og kostur er lífi þeirra sem atvinnuleitenda til lengri tíma. Í því felst að skoða 

skipulag daglegs lífs, félagsleg tengsl, heilsu og  almenna líðan.  Eins verður fjallað um 

tækifæri á vinnumarkaði, upplifun af atvinnuleit og að lokum hugað að þörfum hópsins 

varðandi stuðning og úrræði.  

Rannsóknarspurningarnar eru þrjár: 

 Hvernig upplifa viðmælendur stöðu sína, líðan og virkni? 

 Hvernig upplifa þeir tækifæri sín á vinnumarkaði?  

 Hverjar eru þarfir hópsins varðandi stuðning og úrræði? 

Ástæða fyrir vali þessa tiltekna hóps má rekja til virkninámskeiða sem rannsakandi leiddi 

fyrir atvinnuleitendur sem fengu fjárhagsaðstoð hjá Reykjavíkurborg. Í kjölfarið fylgdu 

einkatímar fyrir hvern og einn yfir þriggja mánaða tímabil. Í þessum tímum varð 

rannsakandi þess áskynja að þessi hópur væri nokkuð afskiptur og lýsingar af líðan 

þeirra og stöðu gaf tilefni til að rannsaka hópinn betur. Umræðan í þjóðfélaginu og 

umfjöllun í fjölmiðlum hefur einnig bent til þess að hópurinn eigi erfitt uppdráttar á 

vinnumarkaði. Þegar rannsakandi fór að kynna sé málið nánar kom í ljós að hópurinn 50 

ára og eldri hefur lítið sem ekkert verið rannsakaður hér á Íslandi eftir efnahagshrunið 

en rannsóknir aftur á móti einkum beinst að yngri hópum atvinnuleitenda. Það er því 

mikilvægt að skoða stöðu hópsins og skilgreina þarfir hans svo að hægt sé að veita  

honum betri úrræði og stuðning. 
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Félagsráðgjafar starfa víða með atvinnuleitendum, til dæmis í félagsþjónustu þar 

sem fjárhagsaðstoð og félagsleg ráðgjöf er veitt. Sérstaða félagsráðgjafar er fólgin í að 

vinna með heildarsýn að leiðarljósi, sem þýðir að tillit er tekið til þess að hver og einn 

einstaklingur er margbreytilegur og sérstakur og að líta þurfi á aðstæður hans í 

samhengi við umhverfi hans. Hugmyndafræði félagsráðgjafar hefur allt frá upphafi  

byggt á valdeflingu og styrkleikanálgun og mun ritgerðin byggja á þeim 

kenningarramma. Einnig verður kynnt greiningarlíkan sem fellur vel að hugmyndafræði 

félagsráðgjafar og á uppruna sinn í Bretlandi, Nefs dynamic model of well being. Líkanið 

greinir og setur í samhengi alla þá þætti sem hafa áhrif á að lífið gangi vel (Nef, 2011).  

Rannsakandi hefur valið að þýða well being sem velsæld á íslensku og má því nefna 

líkanið velsældarlíkan. Velsæld einstaklinga hefur verið skilgreind í samhengi við hvernig 

fólki líður og hvernig það virkar í sínu lífi  bæði persónulega og félagslega en líka hvernig 

fólk metur líf sitt sem eina heild. Líkanið og hugmyndafræðin sem að baki liggur var höfð 

til hliðsjónar við gerð viðtalsvísis sem notaður var í rannsókninni.  

Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn þar sem stuðst var við fyrrgreindan 

viðtalsvísi. Úrtakið var valið í  samstarfi við Velferðarsvið Reykjavíkurborgar. Leitað var til  

karla og kvenna eldri en 50 ára sem eru í atvinnuleit, hafa lokið bótarétti sínum hjá 

Vinnumálastofnun og hafa ekki önnur úrræði  en að sækja um fjárhagsaðstoð. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að draga fram og lýsa reynslu og upplifun viðmælenda 

svo öðlast megi þekkingu en með nýrri þekkingu eykst skilningur á stöðu þessa hóps 

sem nýtist svo aftur fagaðilum sem og öðrum til að hægt sé að bregðast við, bæta stöðu 

og mæta þörfum hópsins. Rannsóknin er því bæði lýsandi og hagnýt.  

Ritgerðin skiptist í níu kafla. Í kafla tvö er fjallað um atvinnuleysi á Íslandi með 

áherslu á tímabilið eftir efnahagskreppu. Þar verður sagt frá þróun og umfangi 

atvinnuleysis og þeim úrræðum sem samfélagið hefur uppá að bjóða. Í kafla þrjú er 

fjallað um félagsráðgjöf og þann kennigaramma sem rannsóknin byggist á. Þar verður 

grunnhugmyndafræði félagsráðgjafar tengd við hugtakið um velsæld og kynnt 

greiningarlíkan. Kafli fjögur fjallar um kenningar tengdar atvinnuleysi, gildi vinnunnar í 

lífi fólks og áhrif atvinnuleysis á félagsleg tengsl og heilsufar. Í kafla fimm verður fjallað 

um stöðu atvinnuleitandans á vinnumarkaði og sérstaða eldri atvinnuleitenda dregin 

fram. Kafli sex fjallar um aðferð og framkvæmd rannsóknar. Í kafla sjö verður greint frá 

niðurstöðum rannsóknar. Í kafla átta er umræða um helstu niðurstöður, þær dregnar 

saman og rannsóknarspurningum svarað. Lokaorð eru svo í kafla níu en þar er fjallað um 
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helstu áherslur, styrkleika og veikleika rannsóknar og hugmyndir að 

framtíðarrannsóknum. 
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2 Atvinnuleysi á Íslandi 

Ástand í atvinnumálum á Íslandi breyttist á örfáum mánuðum í kjölfar efnahagshrunsins 

árið 2008 og atvinnuleysi jókst til muna. Vinnumarkaðurinn ber þess enn merki og 

afleiðingarnar eiga sennilega eftir að koma betur í ljós með tímanum. Hér verður fjallað 

um grunnskilgreiningar á atvinnuleysi, hvernig það er mælt, þróun atvinnuleysis frá 

2008, umfang og hin almennu úrræði sem hægt er að nýta í atvinnuleysi. Þessi kafli 

gefur einnig mynd af því ferli sem fer af stað þegar fólk missir vinnu og hvaða aðstoð 

samfélagið býður uppá.  

2.1 Atvinnuleysishugtakið 

Vinnumálastofnun og Hagstofa Íslands mæla atvinnuleysi hér á landi. Nokkur munur 

getur verið á mælingum þar sem skilgreiningar á atvinnuleysi eru mismunandi hjá 

þessum stofnunum.  

Atvinnulausir samkvæmt skilgreiningu Hagstofunnar teljast þeir sem ekki voru í 

starfi í viðmiðunarvikunni og eru tilbúnir að hefja störf innan tveggja vikna. Þeir þurfa 

auk þess að vera í virkri atvinnuleit; hafa fundið starf sem hefst innan þriggja mánaða 

eða bíða eftir að vera kallaðir í vinnu (Hagstofa Íslands, e.d.). Mælingar Hagstofunnar 

byggja á alþjóðlegri skilgreiningu Alþjóðavinnumálastofnunar (ILO) og teljast þeir 

atvinnulausir sem eru án vinnu  en bæði vilja og geta unnið (Guðný Björk Eydal, Halldór 

S. Guðmundsson og Tómas B. Bjarnason, 2012).  

Vinnumálastofnun byggir mælingar sínar á skráðum atvinnuleysisdögum en þá eru 

allir dagar nema laugardagar og sunnudagar umreiknaðir í meðalfjölda einstaklinga og 

deilt í í áætlaðan mannafla á vinnumarkaði í hverjum mánuði (Vinnumálastofnun, e.d.). 

Hér getur því verið einhver munur á niðurstöðum mælinga og sem dæmi, þá er hægt að 

vera skráður að hluta til atvinnulaus hjá Vinnumálastofnun en ekki í mælingum 

Hagstofu. Einnig getur verið að þeir sem eiga lítinn eða engan bótarétt skrái sig ekki sem 

atvinnulausa (Guðný Björk Eydal, Halldór S. Guðmundsson og Tómas B. Bjarnason, 

2012).  Í þessari ritgerð verður stuðst við gögn og mælingar frá Vinnumálastofnun. 
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2.2 Þróun og umfang atvinnuleysis frá 2008 

Miklar breytingar urðu á vinnumarkaði í kjölfar efnahagskreppunnar í október 2008. Á 

síðasta ársfjórðungi 2008 var atvinnuleysi  1,3% en sjö mánuðum seinna, í apríl 2009, 

náði atvinnuleysið hámarki þegar meðalatvinnuleysi mældist 9,1% á landsvísu 

(Vinnumálastofnun, 2009). Sjá mynd 1. 

 

Mynd 1.  Hlutfall  atvinnuleysis í kjölfar efnahagskreppu  

(Vinnumálastofnun, e.d.). 

Hlutfallslegt atvinnuleysi hefur frá árinu 2008 alltaf verið meira á 

höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni. Þenslan sem var í samfélaginu fyrir 

efnahagskreppuna var misjöfn eftir landsvæðum og hagvöxtur var einna mestur á 

höfuðborgarsvæðinu. Í kjölfar mikils samdráttar eykst því atvinnuleysið mest á þeim 

stöðum þar sem samdráttur er mestur. Á mynd 2 má sjá þessa þróun en í september 

2013 mældist atvinnuleysið á landsbyggðinni 2,8% en 4,3% á höfuðborgarsvæðinu 

(Vinnumálastofnun, e.d.).  
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Mynd 2. Hlutfall atvinnuleysis á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæði í september 2008-2013  

(Vinnumálastofnun, e.d.) 

Efnahagshrunið hafði mikil og bein áhrif á byggingariðnaðinn sem leiddi til þess að 

karlar urðu upphaflega atvinnulausir í meira mæli en konur (Vinnumálastofnun, 2009). Í 

kjölfarið fluttu margir erlendir karlar frá landinu sem höfðu eingöngu komið til að vinna 

á Íslandi. Einnig fluttu íslenskir karlar úr landi í einhverjum mæli til að sækja sér vinnu 

(Vinnumálastofnun, 2010). Munur á atvinnuleysi kynjanna varð töluvert mikill eins og 

sést á mynd 3. Munurinn hefur þó smám saman farið minnkandi og dregið hefur úr 

atvinnuleysi karla meira en kvenna (Vinumálastofnun, 2011). Sjá má á mynd 3 hvernig 

dregið hefur saman með kynjunum og í september 2013 mælist atvinnuleysi meira hjá 
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Mynd 3. Hlutfall atvinnuleysis meðal karla og kvenna á höfuðborgarsvæðinu í september 
2008-2013 

(Vinnumálastofnun, e.d.). 

Á mynd 4 má sjá hvernig menntun atvinnuleitenda skiptist. Stærsti hópurinn hefur 

grunnskólapróf en hópurinn þar á eftir eru einstaklingar með háskólamenntun 

(Vinnumálastofnun, e.d.). 

 

Mynd 4. Fjöldi atvinnulausra eftir menntastöðu í september 2013  

(Vinnumálastofnun, e.d.). 
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september 2013. Stærð hópsins mælist því tæplega 25% af öllum sem skráðir eru 

atvinnulausir á höfuðborgarsvæðinu (Vinnumálastofnun, e.d.).  

2.3 Langtímaatvinnuleysi 

„Í skilgreiningu á langtímaatvinnuleysi er ýmist miðað við 6 eða 12 mánaða samfleytt 

atvinnuleysi“ (Guðný Björk Eydal, Halldór S. Guðmundsson og Tómas B. Bjarnason, 2012 

bls.189). Langtímaatvinnuleysi hefur aukist jafnt og þétt  frá efnahagshruni en fyrir þann 

tíma höfðu mjög fáir verið atvinnulausir lengur en eitt ár (Vinnumálastofnun, 2011). Árið 

2009 varð ein mesta fjölgun langtímaatvinnulausra þegar þeim sem höfðu verið 

atvinnulausir í meira en eitt ár fjölgaði úr 269 manns í janúar 2009 í  3224 í desember 

2009. Þá mældist hópurinn 21% af öllum sem voru atvinnulausir (Vinnumálastofnun, 

2009) en í dag er hlutfallið 54% eins og sjá má á mynd 6 (Vinnumálastofnun, e.d.). 

Vinnumálastofnun segir í ársskýrslu sinni 2010 að langtímaatvinnuleysi tengist aldri 

nokkuð sterkt en talsvert hærra hlutfall þeirra elstu voru búnir að vera ár eða lengur á 

skrá  en hlutfall þeirra sem yngri voru (Vinnumálastofnun, 2010).  

 

Mynd 5. Atvinnuleysi eftir lengd í september 2013 

(Vinnumálastofnun, e.d.). 
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Mynd 6. Hlutfall atvinnulausra í hverjum aldurshópi sem hafa verið atvinnulausir í meira en 1 
ár.  Mælt í október 2013. 

(Vinnumálastofnun, 2013). 

Á mynd 6 má sjá hlutfall langtímaatvinnulausra í hverjum aldurshóp. 40% þeirra sem 

eru skráðir atvinnulausir og eru 50 ára og eldri hafa verið atvinnulausir í meira en eitt ár.  

Hlutfallslega tilheyra því flestir langtímaatvinnulausir þessum aldurshópi. 
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sveitarfélaga um leið og tekjur þeirra dragast saman samhliða samdrætti í efnahags- og 

atvinnulífinu. Útgjöld til velferðarmála aukast meðal annars vegna greiðslu 

atvinnuleysistrygginga og vegna fjárhagslegrar aðstoðar sveitarfélaga. Erfitt ástand í 

atvinnumálum leiðir til þess að tímabil fjárhagsaðstoðar lengjast og stórir hópar sækja 

sér aðstoð í fyrsta skipti (Guðný Björk Eydal, 2009). 

Fyrir einstaklinginn geta fjárhagslegar afleiðingar atvinnuleysis verið miklar. Afkoma 

heimilanna ræðst af tekjum, eignum og skuldum og öll röskun á tekjum getur haft 

alvarlegar afleiðingar (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

Mikill munur getur verið á fjárhag eftir því hvort atvinnuleitendur hafa rétt til 

atvinnuleysisbóta frá Atvinnuleysistryggingasjóði eða njóta fjárhagsaðstoðar 

sveitarfélags en munur á atvinnuleysisbótum og fjárhagsaðstoð verður útskýrður nánar í 
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2.5 Atvinnuleysisbætur   

Atvinnuleysisbætur eru greiddar úr Atvinnutryggingarsjóði sem  Vinnumálastofnun 

hefur umsjón með. Vinnumálastofnun vinnur eftir lögum um atvinnuleysistryggingar 

launamanna nr. 54/2006. Markmið laganna er að tryggja rétt launamanna eða sjálfstætt 

starfandi einstaklinga til  tímabundinnar fjárhagsaðstoðar meðan þeir eru að leita sér að 

nýju starfi eftir að hafa misst sitt fyrra starf. Launamaður telst að fullu tryggður 

samkvæmt lögunum eftir að hafa starfað samfellt á síðustu tólf mánuðum á innlendum 

vinnumarkaði áður en hann sækir um atvinnuleysisbætur til Vinnumálastofnunar. Hann 

þarf að minnsta kosti að hafa verið í 25% starfi og hafa greitt tryggingagjald samkvæmt 

lögum. Sjálfstætt starfandi einstaklingur þarf að hafa staðið skil á staðgreiðslu af 

reiknuðu endurgjaldi og tryggingagjaldi vegna starfs síns til að hafa rétt til trygginga hjá 

Vinnumálastofnun. Samfellt nám í viðurkenndri menntastofnun á Íslandi í að minnsta 

kosti 6 mánuði veitir einnig rétt til atvinnuleysisbóta. Launamaður sem starfað hefur 

skemur en tólf mánuði en þó lengur en þrjá mánuði er hlutfallslega tryggður í samræmi 

við lengd starfstíma (Lög um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006).  

Upphæð atvinnuleysisbóta 1. nóvember 2013 er 172.609 kr. á mánuði miðað við 

100% bótarétt. Auk þess eru greiddar 6.904 kr. á mánuði vegna framfærsluskyldu hvers 

barns yngri en 18 ára. Fyrstu þrjá mánuðina getur þó réttur til bóta numið 70% af 

meðaltali launa árið á undan og getur að hámarki orðið 272.113 kr. Tekjur maka eru ekki 

tengdar rétti til atvinnuleysisbóta (Vinnumálastofnun, e.d.-a).  

 Sá sem sækir um atvinnuleysisbætur getur átt rétt á  greiðslu samfellt í 3 ár frá 

skráningardegi. Ef atvinnuleitandi fær ekki vinnu innan þriggja ára fellur bótaréttur niður 

og á hann þá ekki rétt til bóta innan atvinnuleysistryggingarkerfis aftur fyrr en að 24 

mánuðum liðnum að uppfylltum þeim skilyrðum að hafa unnið að minnsta kosti í sex 

mánuði eftir að fyrra tímabilinu lauk. Einnig þarf að vera gild ástæða fyrir atvinnumissi 

og hefur hann þá aftur þriggja ára bótatímabil (Vinnumálastofnun, e.d.-b).   

2.6 Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga 

Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga er veitt samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga 

nr. 40/1991. Markmið félagsþjónustu á vegum sveitarfélaga er að tryggja fjárhagslegt og 

félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar. Einstaklingar geta 

leitað til félagsþjónustu sveitarfélaga vegna atvinnuleysis og erfiðleika við framfærslu ef 

þeir eiga ekki rétt á atvinnuleysisbótum (Halldór S. Guðmundsson, 2012). Við 
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framkvæmd félagsþjónustunnar skal þess gætt að hvetja einstaklinginn til ábyrgðar á 

sjálfum sér og öðrum, virða sjálfsákvörðunarrétt hans og styrkja hann til sjálfshjálpar 

(Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga er 

hugsuð sem nokkurs konar neyðaraðstoð og öryggiskerfi þegar önnur kerfi bresta í 

samfélaginu (Guðný Björk Eydal, 2009). Samkvæmt lögunum er hverjum manni skylt að 

framfæra sjálfan sig, maka sinn og börn yngri en 18 ára. Þeir sem leita fjárhagsaðstoðar 

er skylt að veita allar upplýsingar úr skattskýrslum og einnig er atvinnurekendum skylt 

að láta af hendi upplýsingar  um laun þess sem fjárhagsaðstoðar leitar. Félagsmálanefnd 

metur þörf og ákveður fjárhagsaðstoð til einstaklinga í samræmi við reglur 

sveitarstjórnar (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). 

Sveitarfélög eru ekki með samræmdar reglur hvað varðar upphæð fjárhagsaðstoðar 

og hafa sjálfsákvörðunarrétt um upphæð aðstoðar en Velferðarráðuneytið setur 

leiðbeinandi viðmið (Guðný Björk Eydal og Halldór S. Guðmundsson, 2012). Í Reykjavík 

er fjárhagsaðstoð veitt til framfærslu einstaklinga og fjölskyldna sem hafa tekjur og 

eignir undir viðmiðunarmörkum. Fjárhagsaðstoð til einstaklinga getur verið allt að 

163.635 krónur á mánuði en 245.453 krónur á mánuði til fólks í hjónabandi eða sambúð 

(miðað við nóvember 2013). Aðstoðin er tengd tekjum og eignum og koma allar tekjur 

þess sem sækir um fjárhagsaðstoð og maka hans til frádráttar fjárhagsaðstoðinni. 

Aðstoðin er ekki tengd við fjölda barna en reiknað er með að barnabætur, meðlög og 

barnalífeyrir mæti kostnaði vegna barna (Reykjavíkurborg, e.d.).  

2.7 Virk atvinnuleit 

Atvinnulaus einstaklingur þarf að vera í virkri atvinnuleit. Samkvæmt skilgreiningu 

Vinnumálastofnunar þarf einstaklingur í virkri atvinnuleit að vera fær til flestra almennra 

starfa. Hann þarf að hafa frumkvæði að starfsleit og vera reiðubúinn til að taka það starf 

sem býðst, fullt starf, hlutastarf eða vaktavinnu. Hann þarf að hafa vilja og getu til að 

taka starfi án sérstaks fyrirvara og hvar sem er á landinu. Hann má ekki þiggja laun eða 

aðrar greiðslur á vinnumarkaði nema um minnkað starfshlutfall sé að ræða. Hann þarf 

að veita allar upplýsingar sem auka líkur á að fá starf við hæfi og hafa vilja og getu til að 

taka þátt í vinnumarkaðsaðgerðum (Vinnumálastofnun, e.d.-c).  

Markmið vinnumarkaðsúrræða er að sporna gegn atvinnuleysi, auðvelda fólki að 

halda sér virkum á meðan á atvinnuleit stendur, stuðla að tengslum við atvinnulífið og 

skapa leiðir til að auka möguleika á atvinnuþátttöku (Vinnumálastofnun, e.d.-d). 
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Ráðgjafar Vinnumálastofnunar leggja mat á vinnufærni atvinnuleitanda þegar hann 

sækir um þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum. Á grundvelli matsins er gerð áætlun um 

atvinnuleit hans og þátttöku í viðeigandi vinnumarkaðsúrræðum  eða honum leiðbeint 

um aðra þjónustu ef þess er talin þörf. Boðið er uppá námskeið, starfsúrræði, ráðgjöf, 

námsúrræði og atvinnutengda endurhæfingu (Vinnumálastofnun, e.d.-e).  

Eitt af markmiðum laganna um félagsþjónustu sveitarfélaga er að grípa til aðgerða 

til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál. Meðal viðfangsefna félagsþjónustunnar er að 

sinna þjónustu, aðstoð og ráðgjöf til atvinnuleitenda sem og að sinna 

atvinnuleysisskráningu og vinnumiðlun (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991).  

Reykjavíkurborg réð til starfa í nóvember 2009 sérstaka virkniráðgjafa inn á hverja 

þjónustumiðstöð til viðbótar við hina félagslegu ráðgjöf. Hlutverk virkniráðgjafanna er 

að stuðla að aukinni virkni þeirra sem njóta fjárhagsaðstoðar. Þeir bjóða uppá viðtöl, 

ráðgjöf, gera áætlanir um virkni ásamt því að skipuleggja námskeið. Þeir hafa auk þess 

yfirsýn yfir önnur úrræði og stuðning til handa atvinnuleitendum (Jóna Guðný 

Eyjólfsdóttir, 2013)  

2.8 Endurhæfingarlífeyrir og örorka 

Einstaklingar sem ekki eru tryggðir samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar geta 

átt rétt á að sækja um endurhæfingarlífeyri (Tryggingastofnun, e.d.). Reynsla annarra 

þjóða sýnir að með langtímaatvinnuleysi er líklegt að líðan fólks versni smám saman  og 

virkni minnkar. Afleiðingarnar geta því orðið skert starfsgeta og jafnvel örorka ef ekki er 

gripið tímanlega í taumana Einnig bendir sagan til þess en til dæmis jókst atvinnuleysi 

töluvert á árunum 2002-2004 og tíðni örorku einnig en árið 2005 dró úr atvinnuleysi og 

þá hægði einnig á fjölgun öryrkja (Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2008).   

Meginskilyrði fyrir veitingu endurhæfingarlífeyris er að umsækjandi taki þátt í 

markvissri endurhæfingu með því markmiði að ná starfshæfni sinni aftur. 

Tryggingastofnun sér um greiðslur enduhæfingarlífeyris og er endurhæfingaráætlun 

unnin með lækni, meðferðaraðila eða ráðgjafa eftir því sem við á. Mikil eftirfylgni og 

eftirlit er með framgangi áætlunar (Tryggingastofnun, e.d.). 

2.9 Þróun í kjölfar efnahagshruns 

Í kjölfar efnahagshrunsins 2008 var hámarkstímabil atvinnuleysisbóta framlengt 

tímabundið úr þremur árum í fjögur. Þann 1. janúar 2013 varð tímabilið aftur þrjú ár. 
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Gert er ráð fyrir að á tímabilinu 1. september 2012 og til ársloka 2013 að um 3.700 

atvinnuleitendur hafi fullnýtt rétt sinn innan atvinnuleysistryggingakerfisins 

(Velferðarráðuneytið, e.d.). Með þessari breytingu má reikna með að þúsundir 

einstaklinga séu líklegir til að falla varanlega af vinnumarkaði og þurfi að leita annarra 

leiða sér til framfærslu, eins og að sækja um fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélögum, 

endurhæfingarlífeyri eða örorku eftir því sem við á og þeir hafa rétt til 

(Velferðarráðuneytið, e.d.- a).  

Í nóvember 2012 gerðu ríkið, sveitarfélög og aðilar vinnumarkaðarins með sér 

samkomulag um átak til að mæta aðstæðum þess fólks sem hefur eða mun á næstunni 

fullnýta rétt sinn í atvinnuleysistryggingakerfinu. Þetta átak nefnist Liðstyrkur (Hét Vinna 

og virkni – átak til atvinnu 2013 á undirbúningstímanum en nafninu síðar breytt í 

Liðstyrk). Aðilar samkomulagsins skuldbinda sig til að leggja verkefninu til 2.200 

starfstengd vinnumarkaðsúrræði sem skiptast þannig að almenni vinnumarkaðurinn 

leggur til 1.320 starfstengd vinnumarkaðsúrræði, sveitarfélög leggja til að lágmarki 660 

starfstengd vinnumarkaðsúrræði og ríkið leggur til 220 starfstengd vinnumarkaðsúrræði 

(Velferðarráðuneytið, e.d.). 

2.10 Atvinnuleitendur sem fá fjárhagsaðstoð hjá Reykjavíkurborg 

Þátttakendur í þessari rannsókn tilheyra þeim hópi sem misst hafa rétt sinn til 

atvinnuleysisbóta og hafa sótt um fjárhagsaðstoð hjá Reykjavíkurborg. Þau ásamt 

fleirum tilheyra stækkandi hópi notenda fjárhagsaðstoðar sem hefur fjölgað um 123% á 

árunum 2006 til 2011, sjá mynd 7 (Elín Sigríður Gunnsteinsdóttir, 2012).  

 

Mynd 7.  Fjöldi atvinnulausra án bótaréttar sem fá fjárhagsaðstoð hjá Reykjavíkurborg  

(Elín Sigríður Gunnsteinsdóttir, 2012). 
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Á mynd 8 má sjá hvernig atvinnuleitendum á fjárhagsaðstoð fjölgar frá því í janúar 

2012 og þar til í ágúst 2013 frá 516 manns upp í 625. Mesta fjölgunin er frá desember 

2012 (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2013).  

 

Mynd 8. Fjöldi atvinnuleitenda sem fá fjárhagsaðstoð hjá Reykjavíkurborg, janúar 2012-ágúst 
2013 

(Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2013).  

Á mynd 9 má sjá aldurskiptingu atvinnuleitenda sem þiggja fjárhagsaðstoð hjá 

Reykjavíkurborg í ágúst 2013. Hópurinn yfir 50 ára telur samtals 104 einstaklinga. 

 

Mynd 9. Aldursskipting atvinnuleitenda á fjárhagsaðstoð í ágúst 2013 

(Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2013). 
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3 Félagsráðgjöf og velsæld einstaklinga 

Upphaflega má rekja félagsráðgjöf til góðgerðarfélaga og umbótahreyfinga en hún varð 

til sem sérhæfð starfsgrein í kringum aldamótin 1900 (Ása Fanney Þorgeirsdóttir, Jóna 

Eggertsdóttir og Rannveig Gunnarsdóttir, 2008; Sigrún Júlíusdóttir, 1989). Í þessum kafla 

verður gerð grein fyrir grundvallarhugmyndafræði félagsráðgjafar með sérstaka áherslu 

á valdeflingu og styrkleikanálgun sem er kenningarlegur grundvöllur rannsóknarinnar. 

Tilgangurinn er að lýsa þessari nálgun og tengja við nýlegt greiningarlíkan um velsæld 

sem kynnt verður í kaflanum.  

3.1 Verkfæri félagsráðgjafa 

Félagsráðgjafar vinna með einstaklingum með heildarsýn að leiðarljósi en með 

heildarsýn er átt við að tekið sé tillit til þess að hver og einn einstaklingur sé 

margbreytilegur og sérstakur og að líta þurfi á aðstæður hans í samhengi við umhverfi 

hans, fjölskyldu og annað nærumhverfi sem og samfélagsins í heild (Lára Björnsdóttir, 

2006). Félagsráðgjafar vinna með fólki að úrlausn margvíslegra  vandamála og leiðbeina 

um úrræði og veita meðferð. Þeir aðstoða skjólstæðinga til að ná markmiðum sínum og 

til að geta notið sín sem best í daglegu lífi með því að takast á við aðstæður sínar og það 

umhverfi sem þeir búa í (Lára Björnsdóttir, 2006; Soydan, 1997; Pincus og Minahan, 

1973). 

Í siðareglum íslenskra félagsráðgjafa segir: „Grundvöllur félagsráðgjafar er virðing 

fyrir manngildi og sérstöðu hvers einstaklings og trú á getu hans til að nýta hæfileika 

sína til fullnustu. Markmið félagsráðgjafar er að vinna að lausn félagslegra og 

persónulegra vandamála og sporna við félagslegu ranglæti“ (Félagsráðgjafafélag Íslands, 

e.d.). „Sérstaða félagsráðgjafar er að vernda og stuðla að velsæld (well being) allra 

þegna samfélagsins á öllum stigum lífsins“ (National Association of Social Workers, e.d.).  

Mary Richmond (1861-1928) frá Bandaríkjunum var einn af frumkvöðlum 

félagsráðgjafar. Richmond lagði fram árið 1917 gagnreyndan grundvöll að 

einstaklingsvinnu (casework), einni grundvallarvinnuaðferðum félagsráðgjafa, með bók 

sinni Social Diagnosis (Richmond, 1917). Richmond taldi árangursríkast að vinna með 

einstaklinga með áherslu á hjálp til sjálfshjálpar og lagði áherslu á hvað fólk er misjafnt 

að upplagi og benti á að fólk hefur sinn eigin vilja sem þarf að taka tillit til. Hún var auk 
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þess meðvituð um áhrif samfélagsins á einstaklinginn og lagði sérstaka áherslu á að 

alltaf þyrfti að horfa á einstakling og aðstæður hans í samhengi (Richmond, 1917).  

Í bók sinni What is a social casework sem kom út árið 1922 kynnti Mary Richmond 

þá aðferðafræði að læra af raunverulegum tilfellum. Þar kom einnig fram þörfin til að 

taka á sálrænum þáttum og sú aðferð að beita heildstæðri sálfélagslegri þekkingu á 

hagnýtan hátt í þágu skjólstæðinga (Richmond, 1922).  

Í kjölfar nýrrar þekkingar komu áhrif frá sálfræðinni og sálgreiningunni sterkar inn 

og farið var að beina athyglinni meira að þáttum eins og undirmeðvitund, þroska og 

lífsreynslu einstaklinga. Sjá mátti áhrif frá Freud, Erikson og Adler úr dýnamískri sálfræði, 

Pavlov og Skinner úr atferlisfræði, Rogers og Pearls úr mannúðarsálfræði og Ellis og Beck 

úr hugrænni sálfræði svo einhverjir séu nefndir. Nýjar stefnur í félagsfræði og 

geðlæknisfræðum höfðu einnig áhrif á kenningar og aðferðir félagsráðgjafar. Sérstaða 

félagsráðgjafar fólst þó og felst enn í að horfa á einstaklinginn í samhengi við umhverfi 

sitt með heildarsýn að leiðarljósi (Farley, Smith og Boyle, 2009; Payne, 2005).  

Bertha Reynolds (1885-1978)  annar frumkvöðull í félagsráðgjöf, átti sinn hlut í 

framgangi félagsráðgjafar í kjölfar kreppunnar í Bandaríkjunum á fjórða áratug síðustu 

aldar. The New Deal, efnahagslegar aðgerðir í kjölfar kreppunnar, lögðu til félagslegan 

stuðning til handa  atvinnulausu og fátæku fólki.  Bertha hélt því fram að það væri hrein 

og bein skylda félagsráðgjafa að vinna með fólkinu og var þar undantekning frá öðrum 

félagsráðgjöfum til að byrja með. Hún sá félagsráðgjöfina fyrir sér eins og sáttamiðlun í 

erfiðu árferði og hennar pólitíska sýn innihélt hugsjón lýðræðis og fulla þátttöku 

borgaranna en að sama skapi jafnrétti í dreifingu bjarga samfélagsins í anda 

jafnaðarmanna. Hennar sýn staðsetti félagsráðgjöf á vettvangi þar sem fólk lifði og vann 

og  sagði að sinn staður væri innan um fólkið í samfélaginu hvort sem fyrri kenningar í 

félagsráðgjöf styddu það eða ekki. Hún hvatti til samstarfs við yfirvöld en hvatti 

jafnframt til  valdeflingar (empowerment) fólksins sjálfs þar sem það væri hinn sanni 

uppbyggingaraðili samfélagsins. Félagsráðgjöfin ætti að vera boðin fram sem 

sérfræðiþekking en í fullu samstarfi við fólkið á götunni sem barðist fyrir lífinu og 

félagslegu réttlæti á erfiðum tímum (Lee og Hudson, 2011).    

Jane Adams (1860-1935), ein af helstu frumkvöðlunum, hafði áður lagt mikla 

áherslu á valdeflingu með áherslu á að breyta samfélaginu og félagslegum kerfum. Í dag 

er valdefling ein af grunnstoðum félagsráðgjafar. Hugmyndafræði valdeflingar felst í að  

hjálpa fólki að öðlast vald yfir sínu eigin lífi í ákvörðunum og gjörðum með því að draga 
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úr áhrifum persónulegra og félagslegra hindrana. Einnig að hvetja til nýtingar á 

fyrirliggjandi valdi til að auka getu og sjálfstraust (Payne, 2005). 

Önnur nálgun á hugmyndafræði félagsráðgjafar er styrkleikanálgun (the strenght 

perspective) sem Bertha Reynolds er talin eiga sinn þátt í að þróa. Reynolds storkaði 

sinni eigin starfsgrein sem einblíndi í auknum mæli á greiningu og meðferð einstaklinga 

að hætti sálgreiningar. Hún gagnrýndi stétt sína fyrir að leggja of mikla áherslu á þessa 

aðferð í vinnu með einstaklingum og sem aðallausn við þeirra vanda. Hún minnti stétt 

sína á þá ábyrgð að vera talsmenn breytinga og stuðla að þátttöku einstaklinga í 

breytingum á félagslegri stöðu sinni. Hún talaði fyrir því að félagsráðgjafar einblíndu á 

styrkleika og getu einstaklinga frekar en persónulega vangetu og andlega sjúkdóma 

(Healy, 2005). 

Bæði valdefling og styrkleikanálgun byggja á því að koma auga á hæfileika og 

styrkleika einstaklingsins til að hjálpa sér og sínu samfélagi sjálfur. Valdeflingin er samt 

sem áður talin leggja meiri áherslu á að breyta samfélaginu og félagslegum kerfum 

einstaklingsins til að leysa erfiðleika meðan styrkleikanálgunin einblínir meira á eigin 

styrkleika, hæfileika og bjargir einstaklingsins sjálfs (Healy, 2005).  

Félagsráðgjöfin hefur því frá upphafi lagt áherslu á að vinna með styrkleika og getu 

einstaklinga en frá því um 1980 hefur styrkleikanálgunin verið talin formleg vinnuaðferð 

í félagsrágjöf. Nálgunin hvetur fólk til að hugsa til framtíðar og í lausnum frekar en að 

horfa til baka og velta sér uppúr vandamálum fortíðar (Healy, 2005). Einstaklingar vita 

yfirleitt í grundvallaratriðum hvað hentar þeim best og þurfa ekki sérfræðinga til að 

segja sér hvað þeir eiga að gera. En með því að hlusta á einstaklinga, heyra þeirra sögu, 

þeirra hugmyndir, þeirra rödd og leyfa þeirra styrkleikum, hæfileikum og bjargráðum að 

koma fram þá er líklegast að einstaklingurinn sjálfur sjái og  finni leiðina og lausnina á 

því hvernig lífið geti verið öðruvísi og betra (Saleebey, 2011). Ein leið til að vinna með 

styrkleikasjónarhornið er að spyrja „Hvaða þættir eru það sem hafa áhrif á það að lífið 

gangi vel og í hvaða magni eiga þessir þættir að vera“ (Saleebey, 2011, bls. 477).  

3.2 Velsæld (Well-being) 

Með aukinni áherslu á þá þætti sem hafa áhrif á að lífið gangi vel hefur hugtakið well 

being komið meira og meira inn í umræðuna. Bill Jordan (2007) fjallar einmitt um tengsl 

félagsráðgjafar og well being í bók sinni Social work and well being. Þar fjallar hann um 

það sjónarhorn hvernig félagsráðgjöf vinnur með fólki að því markmiði að láta sér líða 
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betur með sjálfan sig. Hann bendir á að hugmyndafræðin um að láta sér líða vel og vera 

ánægður með lífið hefur að undanförnu verið sett fram sem grundvallaratriði í stefnu 

stjórnvalda og mannúðarsamtaka í löndum eins og Bretlandi og Bandaríkjunum. Þegar 

horft er á hvað skiptir fólk mestu máli með tilliti til velsældar einstaklinga þá eru helstu 

áhrifaþættir í því sambandi, heilsa, náin sambönd, að vera virkur í samfélaginu, vera 

sáttur við atvinnu sína og hafa traust á samfélaginu í kringum sig (Jordan, 2007). 

Rannsóknum á velsæld (well-being) hefur farið fjölgandi síðasta áratuginn en 

fræðimenn hafa átt í erfiðleikum með að ná að skilgreina hugtakið á sameiginlegan hátt 

(Dodge, Daly, Huyton og Sanders, 2012).  Eins hefur verið erfitt að finna eitt íslenskt orð 

yfir hvað átt er við þegar fjallað er um þessi hugtök sem á ensku tengjast  well being, 

mental well being, subjective well being og quality of life. Í þessari  rannsókn hefur 

rannsakandi valið að nota íslenska hugtakið „velsæld“.  

Hugtakið velsæld (well being) hefur verið útskýrt í samhengi við það hvernig fólki 

líður og hvernig það virkar bæði persónulega og félagslega. Einnig hvernig fólk metur líf 

sitt sem eina heild. Ef þessar útskýringar eru brotnar betur niður má segja að hugtakið 

hvernig fólki „líður“ megi setja í samhengi við tilfinningar eins og hamingju og kvíða. En 

hugtakið um hvernig fólk  „virkar“ má útskýra sem hæfni til að  tengjast öðru fólki bæði í 

lífi og starfi. Hvernig fólk metur lífið sem eina heild fer eftir því hve fólk er sátt við líf sitt 

eða hvernig það metur stöðu sína í lífinu miðað við hið besta mögulega líf að þeirra 

mati. (Nef, e.d.)  

Vert er að benda á að velsæld (well- being) er ekki það sama og hamingja (Dodge, 

Daly, Huyton og Sanders, 2012; Nef, e.d.) Hamingja lýsir því oftast hvernig fólki líður á 

hverri stundu en segir ekki alltaf til um hvernig fólk metur líf sitt sem heild eða hvernig 

það virkar í samfélaginu. Velsæld (well-being) er miklu breiðara hugtak, það inniheldur 

hamingju en auk þess aðra hluti eins og hversu sátt fólk er við líf sitt, hvort það hafi 

stjórn á eigin lífi og hafi tilgang (Nef, e.d.) Aftur á móti getur hamingja leitt til betri 

líðanar þar sem jákvæðar tilfinningar auka kraft og færni til að takast á við krefjandi 

aðstæður (Nef, e.d.). 

Stjórnvöld í Bretlandi hafa í samstarfi við Forsight stofnunina unnið að verkefnum 

sem nota vísindalegar og gagnreyndar rannsóknir víðs vegar að til að koma auga á 

lykilþætti sem koma til með að hafa hvað mest áhrif á samfélagið næstu 10-20 árin. Árið 

2008 var farið af stað með verkefni sem nefnist Mental Capital and Well Being Project. 

Verkefninu var ætlað að skilgreina stærstu áhrifaþættina á andlega heilsu og vellíðan til 
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handa einstaklingum og samfélaginu í heild. The New Economics Foundation (Nef), 

stofnun sem sérhæfir sig í Well  being á öllum sviðum var fengin til samstarfs til að þróa 

gagnreyndar aðgerðir sem eiga að auka andlega líðan og velsæld einstaklinga (Aked, 

Marks, Cordon og Thompson, e.d.). Stofnunin þróaði líkan til að útskýra velsæld. Í 

líkaninu er gerður greinarmunur á hugmyndinni um velsæld og þeim atriðum sem hafa 

áhrif á eða auka velsæld. Áhrifaþættir og hvatar vísa í fyrsta lagi til utanaðkomandi 

áhrifa eins og tekna, húsnæðiskosts, menntunar og félagslegrar stöðu og í öðru lagi til 

innri þátta eins og heilsu, bjartsýni, sjálfstrausts og allra þeirra atriða sem hafa áhrif á 

hvernig fólki líður og virkar. Líkanið hér fyrir neðan lýsir því hvernig utanaðkomandi 

þættir virka með hinum innri þáttum, persónulegum styrkleikum og hvernig þessir 

þættir koma saman og leiða til þess að einstaklingur virkar vel (good functioning) í 

samskiptum við umhverfi sitt og hvernig það leiðir til jákvæðra tilfinninga. Þegar fólk 

virkar vel og upplifir jákvæðar tilfinningar dag eftir dag og flesta daga er hægt að segja 

að það blómstri (flourishing) (Nef, e.d.). 
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Mynd 10. Velsældarlíkanið (Nef´s dynamic model of well-being) 

(Nef, 2011). (Íslenskað af Hugrúnu Lindu Guðmundsdóttur).  

Þessi hugmyndafræði og líkan hjálpar ekki aðeins til við að sjá hvað getur farið 

úrskeiðis í lífi fólks heldur skýrir út áhrifavalda sem stuðla að betra lífi. Hér er ekki bara 

verið að horfa á hvað fólk vantar og þarfnast heldur er líka horft til þeirra hluta sem fólk 

kemur sjálft með inn í aðstæðurnar og inn í samfélagið. Þessi atriði er hægt að koma 

auga á og nýta til valdeflingar og til að hvetja til framfara í eigin lífi. Líkanið sýnir einnig 

mikilvægi tilfinningalegra og félagslegra þátta í stað þess að einblína einungis á 

utanaðkomandi aðstæður (Nef, e.d.). 

Á bak við verkefnið sem minnst var á hér fyrir ofan, Mental Capital and Well Being 

Project, liggja miklar gagnreyndar rannsóknir sem unnið var með þar til búið var að 

greina og draga saman fimm atriði sem talin eru hafa hvað mest áhrif á andlega líðan 

okkar og lífsgæði (Aked, Marks, Cordon, Thompson, e.d.). Sjá má frekari útskýringar á 
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þessum atriðum á vef Landlæknis sem hefur nú þegar birt íslenska þýðingu til 

hvatningar og leiðbeiningar fyrir almenning (Landlæknir, e.d.).  

Atriðin eru eftirfarandi: 

 Skapaðu tengsl (Connect)   

 Hreyfðu þig (Be active)   

 Taktu eftir (Take notice)  

 Haltu áfram að læra (Keep learning)    

 Gefðu af þér (Give)  

Segja má að það sé tvennt sem skilgreinir velsæld:  Að líða vel og virka vel. Jákvæðar 

tilfinningar, gleði og ánægja, forvitni og tengsl eru einkenni þess sem upplifir jákvæðni í 

lífi sínu. Jafnmikilvægt fyrir andlega heilsu og vellíðan er að vera virkur, hafa tilgang og 

hlutverk, upplifa góð tengsl við aðra og  hafa almennt einhverja stjórn á eigin lífi  (Aked, 

Marks, Cordon, Thompson, e.d.)  

National Mental Health Development Unit (e.d.) sem er ríkisstofnun á 

heilbrigðissviði í Bretlandi, setur fram þrjá áhrifaþætti sem hún skilgreinir sem styrkjandi 

og verndandi þætti andlegrar heilsu og velsældar. Þessir þættir eru:  

 Að auka vald í eigin lífi (Enhancing control).  

 Að auka seiglu og samfélagslega hæfni (Increasing resilence and community 

assets).  

 Að auðvelda þátttöku og og efla tengsl (Facilitating participation and 

promoting inclusion). 

Miklar rannsóknir liggja að baki þessum gögnum og þegar þetta er skoðað nánar er mjög 

margt sameiginlegt hér og með þeim kenningum sem lagðar verða fram í næsta kafla 

sem snýr að atvinnuleysi og þeim áhrifum sem það hefur á einstaklinga og umhverfi 

þeirra. Þar verður meðal annars fjallað um kenningar Jahoda (1981) um áhrif í kjölfar 

atvinnuleysis og kenningar Warr (1987) um þá umhverfisþætti sem hafa áhrif á andlega 

líðan.
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4 Atvinnuleysi og áhrif 

Í þessum kafla verður fjallað um kenningar og hugmyndir sem tengjast atvinnuleysi. 

Gerð verður grein fyrir gildi vinnunnar í lífi fólks og þeim áhrifum sem atvinnuleysi hefur 

á einstaklinga og umhverfi þeirra. 

4.1 Kenningar og hugmyndir um atvinnuleysi 

Sumir upplifa atvinnuleysi sem mikið áfall. Cullberg (1975) útskýrir áfall sem skyndilegt 

og óvænt ytra álag, atburður sem verður til þess að allt lífið breytist og stoðum er kippt 

undan hinu daglega lífi. Oft er áfall tengt við missi ástvinar en aðrir atburðir útleysa oft 

sömu eða svipuð viðbrögð, eins og efnahagslegt hrun, skyndilegur atvinnumissir, 

greining á alvarlegum sjúkdómi og óvæntur hjónaskilnaður. Atburðurinn felur í sér 

lífshættu, ógnun við félagslega öryggiskennd eða óvissu um hvort hægt sé að fullnægja 

grundvallarþörfum í lífinu. Ástand þegar fyrri reynsla, færni og þekking duga ekki til þess 

að skilja og takast á við atburðinn. Þetta ástand og viðbrögð við því má nefna 

áfallakreppu. Cullberg setti fram kenningu um fjögur stig áfallakreppu, loststig,  

viðbragðsstig, úrvinnslu og skilning eða sátt. Loststig og viðbragðsstig eru talin hin bráðu 

stig andlegrar kreppu og vara í styttri tíma í kjölfar áfalls. Úrvinnslustigið getur tekið 

langan tíma og til að komast á sáttarstigið þarf einstaklingur að hafa unnið úr áfallinu á 

jákvæðan hátt. Ef það tekst ekki er hætta á að hann staðni og upplifi mikla gremju sem 

hann virðast ekki komast út úr. 

 Fryer og Payne (1986) fjalla um stigskenningar í tengslum við atvinnuleysi og vísa í 

heimild Eisenberg og Lazarsfeld frá 1938. Fyrsta stigið er áfallið sjálft og viðbrögðin við 

því eru gjarnan sú að fólk er bjartsýnt á að fá vinnu og mjög virkt í vinnuleit. Annað stigið 

verður þegar illa gengur að leita að vinnu, endurtekin höfnun hefur átt sér stað og 

erfiðleikarnir verða sýnilegri, fólk verður svartsýnt, kvíðið og upplifir mikla vanlíðan. Á 

þriðja stigi er sá hinn sami farinn að sætta sig við örlög sín og fer að aðlaga sig að 

aðstæðum eins og þær eru hverju sinni. Wanberg (1997) bendir einnig á að atvinnuleitin 

sjálf geti haft mjög neikvæð áhrif á andlega heilsu. Atvinnuleitin setur fólk í þá aðstöðu 

að láta meta sig og dæma og bera saman við aðra. Sjálfstraust og bjartsýni eru 

eiginleikar sem þurfi að styrkja samhliða atvinnuleit. 
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Við missi á atvinnu verða miklar breytingar á daglegu lífi. Kenning Jahoda (1981) er 

ein þekktasta kenningin um atvinnuleysi og afleiðingar þess. Hugmyndin að baki þeirri 

kenningu er að vinna skapi fólki svokallaða dulda virkni (latent function). Þessi dulda 

virkni lýsir sér þannig að vinnan skapar tímaramma utan um daginn, skapar aðstæður til 

að eiga félagsleg samskipti við annað fólk og veiti fólki vissa stöðu og tilgang. Í kenningu 

sinni fjallar Jahoda (1981) um ljósar og óljósar afleiðingar atvinnuleysis en segja má að 

fjárhagslegar afleiðingar megi vera öllum ljósar en óljósir þættir koma einnig við sögu. 

Kenning Jahoda fjallar um þann skort sem hún telur að fólk verði fyrir við atvinnumissi 

og hefur þessi skortur verið talinn skýra vel tengslin á milli sálrænna þátta og 

atvinnuleysis. Kenning hennar byggir á fimm þáttum sem allir vísa í skort á einhverju. 

Skortur á tíma og dagsskipulagi, skortur á félagslegum tengslum, skortur á markmiðum 

og tilgangi, missir á stöðu sinni í lífinu og skortur á virkni (Jahoda 1981). 

Fryer og Payne (1986) benda á áhrif þess að missa tekjur og fjárhagslegt sjálfstæði í 

atvinnuleysi. Við tekjumissi getur fólk ekki gert það sem það vill og er vant að gera. 

Skortur á peningum á til dæmis þátt í að fólk á erfitt með að halda við félagslegum 

tengslum við aðra. Möguleikar til að velja sér fatnað, mat og aðrar vörur skerðast til 

muna og til langtíma skerðir það frelsi einstaklingsins til að taka ákvarðanir byggðar á 

eigin vilja. Hann missir því smátt og smátt vald í sínu eigin lífi, upplifir sig misheppnaðan 

og að sama skapi dregur úr sjálfstrausti og vanlíðan eykst.   

Muchinsky (2006) segir jafnvægi og andlega vellíðan skína í gegn í atvinnuviðtölum 

og auka líkur á að fá vinnu. Þeir sem geta stjórnað neikvæðum tilfinningum eiga betur 

með að höndla álag í viðtölum og eru líklegri til að fá vinnuna. Tækifæri til að nýta 

hæfileika sína minnka við atvinnuleysi og möguleikar minnka einnig á að fá vinnu þar 

sem hæfileikarnir nýtast til fulls.  

Warr (1987) setur fram níu umhverfisatriði sem hafa almennt afgerandi áhrif á 

andlega heilsu: Að hafa tækifæri til að stjórna eigin lífi; Að hafa tækifæri til að nýta 

hæfileika sína; Að hafa hvatningu og tækifæri til að kljást við áskoranir og setja sér 

markmið; Að búa við aðstæður þar sem fjölbreytt val á möguleikum og tækifærum er til 

staðar; Að búa við aðstæður þar sem vitað er til hvers er ætlast af manni; Að hafa 

stöðugan fjárhag; Að búa við góða líkamlega heilsu; Að hafa góð félagsleg tengsl; Að 

hafa hlutverk og félagslega stöðu í samfélaginu. 

Komið hefur í ljós að atvinnuleysi hefur áhrif á átta af þessum níu þáttum og hefur 

afgerandi áhrif á  andlega líðan og velsæld (Muchinsky, 2006). 
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4.2 Gildi vinnunnar 

Í dag virðist vinnan einna helst skilgreina stöðu fólks í samfélaginu. Atvinna fólks og 

staða á stóran þátt í því hvernig fólk skilgreinir sig, margir upplifa sjálfan sig í gegnum 

vinnuna og sjá vinnuna og sjálfan sig sem óaðskiljanlegan hlut (Halldór S. 

Guðmundssson, 2008; Jón S. Karlsson, 2008; Muchinsky, 2006). Í vinnu upplifir fólk að 

tilheyra einhverjum stað, að það sé mikilvægt og hafi tilgang (Lara, 2010; Muchinsky, 

2006). Atvinna á þannig stóran þátt í sjálfstrausti einstaklinga og andlegri líðan og þjónar 

þörfinni á að nýta hæfileika sína og þekkingu (Muchinsky, 2006).  

Brewington og Nassar-McMillan (2000) vísa í stigs-kenningar Eriksons um þroskastig 

mannsins og tengja eldra starfsfólk og hlutverk vinnunnar við tvö síðustu stigin. Fyrra 

stigið felur í sér meðal annars þörfina á að miðla til næstu kynslóðar því sem það hefur 

lært um ævina sem og  þörf á að bæta samfélagið. Ef tækifæri til að sinna þessari þörf er 

ekki til staðar er hætta á að fólk finni fyrir tilgangsleysi, minna sjálfstrausti og jafnvel 

sorg og sektarkennd um að hafa mistekist eitthvað. Á seinna stiginu fer fólk að velta fyrir 

sér lífinu sem senn er á enda og að líta yfir farinn veg. Hafi fólk farið í gegnum öll 

þroskaskeiðin eins og best verður á kosið verður það ánægt og heilsteypt í ellinni og sátt 

við sjálfan sig. Aftur á móti getur það líka fyllst biturleika ef eitthvað hefur misfarist eða 

ekki hefur gengið eins vel og vonast var til. Þeir sem missa vinnu sína geta því upplifað 

mikla vanlíðan tengda því að hafa ekki haft tækifæri til að ná markmiðum sínum og 

uppfylla þarfir sem vinnan veitir.  

Vinnan er öllum nauðsynleg í efnahagslegum tilgangi, hún er forsenda þess að fólk 

geti framfleytt sjálfum sér og fjölskyldu sinni. Vinnan veitir ramma utan um daginn og er 

hluti af mikilvægu skipulagi. Hún veitir félagsskap og virðingu og virkjar athafnaþörf. 

Atvinnumissir getur því verið alvarlegt áfall og felur oftast í sér talsverða skerðingu á 

lífsgæðum (Halldór S. Guðmundsson, 2008; Jón S. Karlsson; Muchinsky, 2006).  

4.3 Atvinnuleysi og félagsleg tengsl  

Langtímaatvinnuleysi hefur verulega neikvæðar afleiðingar fyrir einstaklinginn, 

fjölskyldu hans og nánasta samfélag. Íslenskar rannsóknir á langtímaatvinnuleysi eru 

fáar á Íslandi og sérstaklega þær sem fjalla um eldra fólk á vinnumarkaði. 

 Halldór S. Guðmundsson (2008) gerði rannsókn á einstaklingum sem höfðu verið 

atvinnulausir í sex mánuði eða lengur. Þátttakendur voru 12 karlar og 14 konur. 

Karlarnir voru á aldrinum 21-59 ára og meðalaldur var 34 ár. Konurnar voru 18-40 ára og 
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meðalaldur 25,9 ár. Notaðir voru matslistar ASEBA sem eru sjálfsmatslistar, bæði fyrir 

einstaklinginn og nánasta aðstandanda. Niðurstöðurnar sýndu að konur stóðu betur 

hvað varðar vinatengsl og fjölskyldutengsl. Þær höfðu oftar unnið einhverja vinnu eins 

og hlutastarf eða farið í nám eða á námskeið. Karlar mátu aftur á móti makatengsl sín 

betri en konurnar. Heildarniðurstöður voru þær að öll félagsleg tengsl minnka, svo sem 

tengsl við vini, maka og aðra fjölskyldumeðlimi.  

Björklund og Eriksson, (1998) tóku saman rannsóknir frá Norðurlöndunum um 

tengsl atvinnuleysis og andlegrar heilsu. Í henni kom fram að það er ekki einungis sá 

atvinnulausi sem þjáist heldur líka fjölskyldumeðlimir þar sem ástandið skapar streitu og 

kvíða innan fjölskyldunnar. Einnig kemur fram að á þeim tímabilum sem hátt 

atvinnuleysi mælist í samfélaginu þá finna jafnvel þeir sem hafa vinnu fyrir auknu álagi 

og kvíða.  

 Einstaklingum er það eðlislægt að hafa eitthvað fyrir stafni og hjá flestum er það 

vinnan sem mótar skipulag dagsins (Jón S. Karlsson, 2008).  Fjölskyldan og heimilið er 

oftast sá griðastaður þar sem fólki líður vel, hefur skapað sinn veruleika, hefur tilgang og 

hlutverk. Einnig staður þar sem fólk getur leitað skjóls þegar erfiðleikar steðja að. Þegar 

röskun verður á dagsskipulaginu og sá atvinnulausi verður meira heima við verða oft 

breytingar á hlutverkaskipan á heimilinu sem geta skapað óöryggi (Lara, 2010). Oft eykst 

spenna og togstreita innan fjölskyldunnar og eru skilnaðir tíðari hjá atvinnulausum en 

hjá fólki í vinnu. Það er þó ekki algilt að sundrung verði og virðast sum hjón samheldnari 

í mótlæti (Jón. S. Karlsson, 2008). Sama má segja um samskipti við börnin, stöðugar 

áhyggjur þess atvinnulausa hafa neikvæð áhrif á færni foreldra til að sinna barni sínu. Í 

kjölfar atvinnumissis, sérstaklega föðurins, aukast líkur á hegðunarerfiðleikum hjá 

börnum og sjálfsmynd þeirra getur beðið skaða af. Björklund og Eriksson (1998) benda á 

áhrif atvinnuleysis á börn og að veita þurfi börnum atvinnulausra athygli. Þeir benda 

einnig á að atvinnuleysi, sérstaklega hjá körlum, er stór þáttur í óstöðugleika í 

hjónabandi. Meiri hætta er á að karlar einangrist félagslega en konur og verður hættan 

meiri þegar atvinnuleysi er langvarandi (Félags og tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

Karlmenn virðast almennt eiga í meiri erfiðleikum vegna atvinnuleysis en konur (Halldór 

S. Guðmundsson, 2008). Weckström (2012) gerði rannsókn í Finnlandi á hvernig 

fjölskylduaðstæður og kyn hefur áhrif á upplifun af atvinnuleysi og líðan og fundust 

tengsl á milli fjölskylduaðstæðna og andlegrar líðanar. Konur upplifðu atvinnuleysið ekki 

eins neikvætt ef börn voru í fjölskyldunni til að hugsa um. Einhleypar mæður upplifðu 

atvinnuleysið örlítið meira neikvætt en mæður sem áttu maka. Karlmenn sem áttu konu 
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og börn upplifðu atvinnuleysið aftur á móti ögn neikvæðara en karlmenn sem áttu konu 

en engin börn.  Aldurshópurinn sem fjalla á um í rannsókninni er 50 ára og eldri og eru 

því líkur á að með hækkandi aldri minnki áherslan á að sinna börnum.  

Rannsóknir hafa leitt það í ljós að við langvarandi atvinnuleysi dregur smátt og 

smátt úr félagslegum stuðningi nærumhverfisins og er það ekki síst vegna þess að sá 

atvinnulausi dregur sjálfur úr samskiptum við fjölskyldu sína, vini og aðra. Félagslegt 

tengslanet virðist eyðast og endurnýjast ekki sjálfkrafa. Félagslegur stuðningur getur 

skipt miklu máli fyrir atvinnulausan einstakling, stuðningur eflir sjálfstraust og oft er það 

einmitt þessi stuðningur sem heldur fólki gangandi lengur en ella. Oft á tíðum þarf samt 

utanaðkomandi hjálp til að einstaklingur átti sig á hvaða styrkur felst í félagslegum 

stuðningi og til að nýta sér stuðning á erfiðum tímum. Það er því nauðsynlegt  að hvetja 

og styrkja tengslanet í kringum hinn atvinnulausa (McArdle, Waters, Briscoe og Hall, 

2007). Niðurstöður úr rannsókn Helenu Jónsdóttur (2009) sem hún gerði á líðan 

starfsmanna fjármálafyrirtækja  benda til að félagslegur stuðninur hafi forspárgildi fyrir 

líðan atvinnulausra þar sem félagslegur stuðningur virtist draga umtalsvert úr 

neikvæðum afleiðingum atvinnumissis. Vísbendingar bentu til að stuðningur hafi meiri 

mildandi áhrif fyrir konur. 

4.4 Atvinnuleysi og heilsufar 

Atvinnumissir er í flestum tilvikum alvarlegt áfall og getur að mörgu leyti minnt á 

ástvinamissi. Fólk gengur oft í gegnum svipuð stig og í úrvinnslu sorgar. Munurinn er þó 

alltaf sá að þegar fólk fær vinnu aftur hverfur þessi vanlíðan oftast en ástvinir koma 

aldrei til baka (Jón S. Karlsson, 2008). Bæði andleg og líkamleg streita er þekkt 

heilsufarsleg afleiðing atvinnuleysis. Vanlíðan og neikvæð hegðunareinkenni koma í ljós 

og lýsa sér oft sem þunglyndi, kvíði, skortur á athygli, einbeitingarerfiðleikar og 

andfélagsleg hegðun, þetta eru niðurstöður úr rannsókn Halldórs S. Guðmundssonar 

(2008). Rannsóknir á líðan í atvinnuleysi hafa sýnt að tíðni þunglyndiseinkenna hefur allt 

að fjórfaldast hjá þeim sem eru atvinnulausir miðað við þá sem eru í vinnu en einkennin 

eru þó ekki endilega jafn marktæk og í klínísku þunglyndi (Jón S. Karlsson, 2008). 

Einhvers konar depurð og óyndi er helsta tegund vanlíðunar hjá atvinnulausum. 

Depurðin tengist almennum missi en kvíði getur líka verið áberandi. Sjálfsmat lækkar og 

fólk finnur fyrir tilgangsleysi og áhrifaleysi varðandi ástand sitt sem getur leitt til 

aukinnar streitu. Sjálfstraust minnkar smátt og smátt og helst í hendur við lengd 
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atvinnuleysis og höfnun á vinnumarkaði aftur og aftur. Þegar leit að nýrri vinnu ber ekki 

árangur verður afleiðingin oft minna frumkvæði og margir leggja árar í bát. Óvirknin 

leggst þá yfir flest svið í tilverunni og hugsunin um atvinnuleysið gerir menn viðkvæmari 

fyrir mótlæti á öllum sviðum (Jón S. Karlsson, 2008). 

Flestar erlendar rannsóknir staðfesta þessa streitu hins atvinnulausa umfram þá 

sem eru í vinnu. Þetta á bæði við um karlmenn og konur og er þá oftast tengt við kvíða, 

þunglyndi og lágt sjálfstraust (Kokko, Pulkkinen og Puustinen, 2000). McKee-Ryan, Song, 

Wanberg og Kinicki (2005) skoðuðu 104 rannsóknir um áhrif atvinnuleysis á líðan fólks 

og kom berlega í ljós að bæði líkamlega og andlega eru atvinnulausir verr settir en 

félagar þeirra á vinnumarkaði. Paul og Moser (2009) gerðu samantekt á 237 

þversniðsrannsóknum og 87 langtímarannsóknum. Þeir einblíndu á sex breytur tengdar 

andlegri heilsu að þeirra mati, 1) blönduð einkenni streitu 2) þunglyndi 3) kvíða 4) 

sálvefræn einkenni 5) huglæga vellíðan 6) sjálfstraust. Þar staðfestist enn og aftur að 

atvinnuleysi er mikil ógn við andlega heilsu. Andleg heilsa fer ört versnandi fyrstu níu 

mánuðina og er fórnarkostnaður atvinnuleysis gríðarlegur. Fólk missir kraftinn, þrekið 

og dugnaðinn, ástríðuna, frumkvæði og andlegri heilsu hnignar mjög. Sálrænir 

erfiðleikar reyndust 34% hjá atvinnulausum á móti 16% hjá þeim sem voru með atvinnu. 

Liwowsky, Kramer, Mergl, Bramesfeld, Allgaier, Pöppel og.fl. (2008) benda á svipaða 

niðurstöðu frá lýðheilsugögnum í Þýskalandi þar sem 20% þeirra atvinnulausu glímdu 

við andlega erfiðleika miðað við 10%  hjá þeim sem voru í vinnu. Þeir benda á hættuna á 

að eldri atvinnuleitendur með andlega vanlíðan sæki sér ekki aðstoð og eigi því í 

kjölfarið erfiðara með að komast inn á vinnumarkaðinn aftur. Í rannsókn þeirra Paul og 

Moser (2009) sýndi unga fólkið og fólk yfir fimmtugt aðeins meiri vanlíðan en þeir sem 

voru á miðjum aldri. Í rannsókninni kom fram að karlmenn sýndu meiri einkenni 

andlegrar streitu en konur og verkafólk var útsettara fyrir andlegum áhrifum 

atvinnuleysis en fólk í „betri“ störfum. Niðurstöður sýna að atvinnuleysi bæði eykur og 

orsakar einkenni andlegrar vanlíðunar og streitu. 

Kokko, Pulkkinen og Puustinen (2000) skoðuðu hvernig upplag einstaklinga og fyrri 

saga hafa áhrif á atvinnuleysið. Þau veltu upp þeirri spurningu  hvort að fólk sem glímir 

við andlega vanlíðan áður en það missir vinnu sé útsettara fyrir atvinnuleysi og áhrifum 

þess. Rannsóknarhópurinn var fólk sem hafði tekið þátt í langtímarannsóknum frá átta 

ára aldri og hafði verið fylgst með persónuleika þeirra og þroska til 36 ára aldurs. 

Rannsóknin sýndi að lítil tilfinningaleg sjálfsstjórn, sérstaklega árásargirni við átta ára  
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aldur spáði fyrir langtímaatvinnuleysi á fullorðinsárum. Aftur á móti spáði hlédrægni og 

kvíðatengd hegðun við átta ára aldur óbeint fyrir um langtímaatvinnuleysi sem tengdist 

þó meira erfiðleikum í skólagöngu og hæfileikum til að sækja sér menntun. Samt sem 

áður gáfu niðurstöður til kynna að atvinnuleysið eitt og sér, þegar búið var að taka út 

breytur um fyrri sögu orsakaði líka þunglyndis og kvíðaeinkenni. 

Þær Arndís Vilhjálmsdóttir og Fanney Þórsdóttir (2012) gerðu könnun á tengslum 

atvinnustöðu, aldurs og huglægrar vellíðunar (subjective well being) sem tengist heilsu, 

líðan og hamingju fólks. Þar benda þær á að niðurstöður erlendra rannsókna sýni ýmist 

ómarktæk tengsl, jákvæð eða neikvæð tengsl við aldur. Þær notuðu gögn úr 

lífsgildakönnun frá 25 löndum með aðild að OECD og var Ísland eitt af þeim. Úrtakið 

voru 19.808 einstaklingar og af þeim voru 9% atvinnulausir. Spurt var um hamingju, 

heilsufar og hversu ánægt fólk telur sig vera með lífið í heildina. Niðurstöður bentu til 

þess að þeir sem voru í vinnu leið almennt betur en þeim  sem voru atvinnulausir. Einnig 

fundust merki um að huglæg vellíðun sé minni eftir því sem fólk er eldra og 

atvinnulaust. Þetta eru fyrst og fremst lýsandi niðurstöður og því ekki hægt að fullyrða 

um orsakir. Arndís og Fanney segja í niðurstöðum að ólíklegt sé að aldur út af fyrir sig sé 

áhrifabreyta í tengslum við vellíðan (Arndís Vilhjálmsdóttir og Fanney Þórsdóttir,  2012). 

Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir (2011) vann rannsókn upp úr gögnum Lýðheilsustöðvar 

sem byggð var á viðamikilli spurningalistakönnun á heilsu, líðan og velferð fullorðinna 

Íslendinga sem lögð var fyrir árin 2007 og 2009 og byggðist á lagskiptu úrtaki úr íslensku 

þjóðinni. Niðurstöður úr þeirri rannsókn sýndu marktækan mun á þeim sem héldu 

vinnunni og þeim sem misstu vinnuna. Úr gagnagreiningunni kom fram að heilsa og 

líðan þeirra sem misstu vinnuna sé verri en þeirra sem héldu vinnunni. Þeir sem misstu 

vinnuna mátu líkamlega og andlega heilsu sína verr en þeir sem héldu vinnunni. Þeir 

hreyfa sig minna en þeir sem voru í vinnu bæði árin og eru líklegri til að reykja. Einnig 

finna þeir fyrir minni athafnagetu í kjölfar atvinnumissis, minna líkamlegu þoli og andleg 

líðan versnar. Í eigindlega hluta rannsóknarinnar sem byggðist á þátttökuathugun og 

rýnihópum kom fram að efnahagskreppan hefur haft mikil áhrif á andlega líðan 

þátttakendanna. Margir upplifa vonleysi og hafa áhyggjur og kvíða framtíðinni. Þeir búa 

jafnframt við slæma fjárhagsstöðu. Þeir sem aftur á móti eru duglegir að viðhalda virkni 

sinni í daglegu lífi eða hreyfa sig reglulega líður betur en þeim sem gera það ekki. Þetta 

fjalla þeir Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson (2008) einnig um og segja heilsubrest 

af völdum atvinnuleysis megi oft rekja til óhollari lífshátta svo sem aukningu á neyslu 
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áfengis og tóbaks, hreyfingaleysis og óhollara mataræðis. Atvinnuleysi, heilsufar og 

áhyggjur af fjárhag ásamt einangrun geta þannig leitt til kvíða og þunglyndis.  

Reykjavíkurborg lét gera megindlega rannsókn á líðan atvinnuleitenda sem fá 

fjárhagsaðstoð. Niðurstöður þeirrar rannsóknar gefa vísbendingar um að 

atvinnuleitendur sem fá fjárhagsaðstoð hjá Reykjavíkurborg sýni aukna tíðni þunglyndis, 

líkamlegra vandamála, kvíða, athyglisbrests með ofvirkni ásamt  áfengis- og 

vímuefnavanda, áfallastreituröskunar og internetfíknar samanborið við almenning. 

Tæplega helmingur þátttakenda skoraði yfir klínískum viðmiðunarmörkum á kvarða 

þunglyndis og líkamlegra vandamála og tæplega þriðjungur var yfir klínískum mörkum á 

kvarða kvíða, athyglisbrests með ofvirkni og heildarvanda. Yngri þátttakendur komu 

marktækt verr út á öllum listum. Í rannsókninni kom fram að tæplega tveir af þremur í 

úrtakinu voru óánægðir með líf sitt (Reykjavíkurborg, 2011).   

Paul og Moser (2009) fullyrða samkvæmt þeirra rannsókn og öðrum rannsóknum 

síðastliðin 30 ár að atvinnuleysi sé alvarleg ógnun við andlega heilsu. Þeir benda á að 

sálrænar meðferðir hafa gefist vel í vinnu með atvinnulausum. Aðrir ganga lengra og 

mæla með að skimað verði fyrir þunglyndi hjá eldri atvinnuleitendum hjá þeim 

stofnunum sem koma að þeirra málum þar sem staða þeirra sé viðkvæm og þeir sæki 

sér ekki sjálfir aðstoð. Í því samhengi benda þeir á að WHO-5 well being index 

skimunartækið nýtist vel og nái í flestum tilfellum til þeirra sem þjást af þunglyndi. Þeir 

benda þó á að þetta sé ekki notað til greiningar heldur sem eitt vinnutæki hjá þeim sem 

vinna með málefni atvinnuleitenda. Niðurstöður er hægt að nota til að veita meiri 

þjónustu og jafnvel meðferð sem eykur líkur á að komast aftur inn á vinnumarkaðinn 

(Liwowsky, Kramer, Mergl, Bramesfeld. Allgaier, Pöppel og fl.).  Rannsóknir hafa einmitt 

sýnt að þunglyndi og skortur á stuðningi seinka því að einstaklingur komist aftur inn á 

vinumarkaðinn meðan sjálfstraust og lífsgleði eru styrkjandi þættir til að komast aftur til 

vinnu (Paulsson, Erlandsson og Eklund, 2007).  
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5 Atvinnuleitendur á  vinnumarkaði 

Til að skoða stöðu atvinnuleitenda er nauðsynlegt að skoða og skilja það vinnuumhverfi 

sem við búum í og þær hefðir og venjur sem skapast hafa í gegnum tíðina. 

Vinnuveitendur eru þeir sem ráða fólk í vinnu og þess vegna þarf einnig að skoða þeirra 

afstöðu til starfsmanna, hvort sem það tengist aldri eða einhverju öðru. Það eru að 

sjálfsögðu ýmis atriði sem koma við sögu þegar fólk leitar sér að atvinnu sem og  þegar 

fólk ræður starfsmann  í vinnu. Nefna má aldur, kyn og menntun starfsmanns, afstöðu 

stjórnanda og menningu fyrirtækja.  

5.1 Kynslóðaskipti á vinnumarkaði 

Segja má að fjórar mismunandi kynslóðir séu starfandi á vinnumarkaði í dag. Þær eru 

ólíkar og hafa mótast af þeim atburðum sem þær ólust upp við. Þess vegna eru þær með 

ólík hegðunarmynstur, venjur, áherslur og gildi (Guðrún Helga Magnúsdóttir og Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2011).  

Í rannsókn Guðrúnar Helgu Magnúsdóttur og Gylfa Dalmanns Aðalsteinssonar um 

kynslóðir á vinnumarkaði kemur fram hvernig fræðimenn hafa reynt að flokka ólíkar 

kynslóðir samkvæmt fæðingartímabilum. Fræðimenn hafa ekki endilega verið sammála 

um skiptingu kynslóðanna og fæðingarár en þar munar stundum örfáum árum.  Guðrún 

og Gylfi greina kynslóðirnar eins og Zemke, Raines, og Filipczak (2000) gera í bók sinni 

um kynslóðir á vinnumarkaði. Hér verður gerð grein fyrir þessari samantekt þeirra til að 

skilja betur menningu á vinnumarkaði og hvernig uppeldi og aðstæður hafa áhrif á 

starfsfólk. 

Reynda kynslóðin (veterans/traditionalist) hefur verið talin samanstanda af 

einstaklingum fæddum á árunum 1922-1943. Þeir sem tilheyra þessari kynslóð setja 

vinnuna í öndvegi og eru taldir sýna mikla hollustu og tryggð gagnvart vinnustað sínum. 

Þeir eru vanir því að starfsaldur stýri vinnuskipulagi, þeir elstu og reyndustu séu á 

toppnum og þeir yngstu séu lægst settir. Þessi kynslóð er talin skorta sveigjanleika og er 

talin hafa takmarkað umburðalyndi gagnvart breytingum í vinnuumhverfi. Í þessari 

kynslóð eru starfsmenn vanir að láta segja sér fyrir verkum frekar en að hafa frumkvæði 

og kvarta sjaldan.  



46 

Uppgangskynslóðin (baby-boomers) er kynslóðin fædd á árunum 1943-1960 og er 

fjölmennasta kynslóð okkar tíma. Hún elst upp á eftirstíðsárunum þegar bjartsýni og 

uppbygging komu í kjölfar erfiðleika seinni heimstyrjaldarinnar. Þessi kynslóð elst upp 

við föður sem fyrirvinnu og heimavinnandi móður. Einstaklingar þessarar kynslóðar trúa 

á vöxt og þenslu, eru vinnusamir upp til hópa og gjarnan í fleiru en einu starfi. Þeir eru 

metnaðarfullir og óþolinmóðir, sækjast í ytri umbun, efnahagsleg gæði og háa 

samfélagsstöðu. Þeir sjá sjálfan sig sem miðpunkt og eru almennt ekki vanir að yngra 

fólk fái tækifæri til að spreyta sig í ábyrgðarstöðum  

Kynslóð X (generation X) er fædd á árunum 1960-1980. Þessi kynslóð er sögð 

samanstanda af sjálfstæðum einstaklingum sem treysta á eigið ágæti. Þessir 

einstaklingar eru ekki tilbúinir að fórna sér fyrir vinnuna eins og fyrri kynslóðir voru 

þekktar fyrir. Þau vilja stjórna sínum tíma sjálf og setja sín eigin mörk og vilja helst vinna 

án yfirmanns. Kynslóð X er talin lifa í skugga Uppgangskynslóðarinnar og þykir lítið til 

hennar koma. Börn þessarar kynslóðar voru oft kölluð lyklabörn og voru mikið ein 

meðan foreldrarnir unnu úti. Talið er að þau hafi sóst eftir meiri nálægð við foreldra sína 

í æsku sem birtist á fullorðinsárum sem þrá eftir jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. 

Vinnan er í þeirra augum nauðsynleg en ekki forgangur. Þessi kynslóð elst upp við tölvur 

og hefur upplifað miklar tækninýjungar  

Kynslóð Y (generation Y, echo boomers, millennials, nexters) er fædd á árunum frá 

1980-2000 og oft nefnd Velmegunarkynslóðin. Þessi kynslóð mun ekki fórna sér fyrir 

vinnuna og setur hana ekki í fyrsta sæti. Tryggð við vinnuveitendur er lítil og viðhorfið er 

frekar hvað vinnuveitandinn getur gert fyrir starfsmanninn heldur en öfugt. Mikil 

menntun einkennir þessa kynslóð sem er farin að setja svip sinn á vinnumarkaðinn og 

veljast í stjórnunarstöður. Fyrir þessa kynslóð virkar ekki hið gamla 

pýramídastjórnskipulag heldur er vilji til að dreifa ábyrgðinni og vinna eftir flötu 

skipulagi (Guðrún Helga Magnúsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2011).  

Uppgangskynslóðin er sennilega sú kynslóð sem telst til viðmiðunarhóps þessarar 

rannsóknar um atvinnuleitendur eldri en 50 ára og þeirra stöðu. Með þessari samantekt 

um kynslóðaskiptingu eykst skilningur á mismunandi bakgrunni og uppeldisaðstæðum 

starfsfólks og atvinnuleitenda. Þessar hugmyndir um kynslóðaskiptingu á vinnumarkaði 

má nýta til að velta til dæmis fyrir sér aðstæðum atvinnuleitanda af Uppgangskynslóð í 

vinnuumhverfi sem einkennist af stjórnendastíl  Y kynslóðar.  
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Niðurstöður launakönnunar VR árið 2012 um viðhorf kynslóðanna til vinnunnar gefa 

vísbendingar um viðhorfið eins og það er í dag. Lífskeið og hvar fólk er statt í lífinu 

hverju sinni stjórnar mikið viðhorfi til vinnunnar. Yngra fólk leggur meiri áherslu á að 

hafa gaman í vinnunni á meðan fólk sem er að stofna fjölskyldu leggur meira upp úr því 

að hafa jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Forgangsröðunin breytist þegar fólk eldist og 

börnin fara að heiman. Á seinni stigum starfsferils virðist mikilvægi frama og hárra launa 

minnka en við taka önnur atriði sem skipta eldra fólk meira máli en það er félagslegt 

hlutverk vinnunnar, mikilvægi vinnunnar fyrir aðra og starfsöryggi. Þetta kemur skýrt 

fram í könnunninni. Áhugavert er að veita því athygli hvernig kynslóðirnar líta á starfsval 

sitt með tilliti til þess hvort þær séu að láta gott af sér leiða eða telja sig vera að gera 

eitthvað mikilvægt fyrir aðra (Steinunn Böðvarsdóttir, 2013a). Næstum þrír af hverjum 

fjórum svarendum yfir 55 ára eða 72% segja að það sé mikilvægur þáttur í starfinu og 

þessi þáttur öðlast aukið vægi með árunum (Steinunn Böðvarsdóttir, 2013b). 

5.2 Gildi menntunar á vinnumarkaði 

Nunes og Livanos (2009) gerðu rannsókn í löndum Evrópu (EU15) á áhrifum menntunar 

á langtímaatvinnuleysi. Þar kemur fram að mikil menntun dragi almennt úr hættu á að 

lenda í langtímaatvinnuleysi. Fólk með litla menntun hefur aftur á móti meiri möguleika 

á að fá vinnu en þeir sem eru með menntun sem er talin í meðallagi. Þetta getur skýrst 

af því að fólk með minni menntun á auðveldara með að aðlaga sig að hinum ýmsu 

störfum og gerir minni kröfur um störf en þeir sem eru með menntun í meðallagi þar 

sem þeir eru kannski fastari fyrir og hafna störfum sem þeim finnst ekki henta. Einnig 

kemur fram að karlmenn eru betur staddir á vinnumarkaði en konur og eiga þær minni 

möguleika á að fá vinnu og þurfa að leita lengur. Þeir sem koma úr störfum sem krefjast 

meiri menntunar, kunnáttu eða færni eiga erfiðara með að sætta sig við stöðu sína þar 

sem þeir sjá ekki fram á að geta nýtt hæfileika sína og menntun (Muchinsky, 2006). Í dag 

er ekki litið á menntun sem átaksverk heldur er hún orðin æviverk. Vinnumarkaðurinn 

krefst sífellt meiri þekkingar og hröð tækniþróun kallar á öfluga sí- og endurmenntun til 

að einstaklingur geti viðhaldið færni sinni á vinnumarkaði (Margrét Kr. Gunnarsdóttir, 

2009). 
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5.3 Sérstaða atvinnuleitenda 50+  

Rannsóknir sýna fram á að almennt eigi eldri atvinnuleitendur erfitt með að komast inná 

vinnumarkaðinn eftir atvinnumissi. Þegar fólk fellur af vinnumarkaði til lengri tíma er þó 

mun erfiðara að fá vinnu aftur og meiri líkur á að það lendi í langtímaatvinnuleysi 

(Brewington og Nassar-McMillan, 2000; Velferðarráðaneytið, 2004; Nunes og Livanos, 

2009). Chan og Huff Stevens (2001) skoðuðu langtímaafleiðingar atvinnuleysis fyrir eldra 

starfsfólk. Hópur sem hafði misst vinnu við 55 ára aldur var skoðaður tveimur árum síðar 

og kom þá í ljós að 60% karlmanna og 55% kvenna úr þeim hópi var á vinnumarkaði 

samanborðið við 80% atvinnuþátttöku sama aldurshóps sem ekki hafði lent í 

atvinnuleysi. Eftir fjögur ár var enn um 20 prósentustiga munur á milli þessara hópa.  

Árið 2004 skilaði nefnd á vegum félagsmálaráðherra skýrslu um stöðu miðaldra og 

eldra fólks á vinnumarkaði. Gallup og Samtök atvinnulífsins voru fengin til að gera 

rannsóknir fyrir nefndina. Atvinnuþátttaka var þá eins og í dag mikil hjá öllum 

aldurshópum ólíkt því sem tíðkaðist á þessum tíma í öðrum vestrænum löndum, þar 

sem atvinnuþátttaka eldra fólks hafði dregist mikið saman. Ástæða þess var einkum talin 

vera mikið atvinnuleysi á áttunda áratugnum sem brugðist var við með því að auðvelda 

eldri starfsmönnum að hverfa af vettvangi og hefja töku lífeyris og um leið að skapa rými 

fyrir yngra fólk á vinnumarkaði. Út frá samfélagslegu sjónarhorni er minnkandi 

atvinnuþátttaka talin vandamál þar sem sífellt færri einstaklingar standa undir 

þjóðarframleiðslunni og velferðarkerfinu sem verður dýrara eftir því sem þjóðir eldast 

(Velferðarráðuneytið, 2004). Samtök atvinnulífsins telja að þróunin verði sú sama hér á 

landi, að hlutfall eldra fólks á vinnumarkaði aukist jafnt og þétt. Þau spá því að árið 2050 

verði tveir einstaklingar á vinnumarkaði á móti einum ellilífeyrisþega en til samanburðar 

voru fimm á vinnumarkaði á móti einum ellilífeyrisþega árið 2007. Þessi þróun mun hafa 

miklar afleiðingar fyrir samfélag og vinnumarkað (Samtök atvinnulífsins, 2007). 

Í könnuninni sem Samtök atvinnulífsins gerðu fyrir nefnd félagsmálaráðherrra 

kemur fram að stjórnendur fyrirtækja meti vinnuframlag eldra fólks jafnt á við yngra 

fólks og í minni fyritækjum er það jafnvel talið verðmætara. Eldra fólkið er minna frá 

vinnu vegna veikinda en yngra fólkið og er auk þess mun jákvæðara gagnvart vinnunni. Í 

viðhorfskönnun Gallup sama ár kom aftur á móti fram að eldra fólk virðist vera minna 

metið á vinnumarkaði og eigi minni möguleika á starfsframa. Einnig komu fram 

vísbendingar um að eldra fólkið sækist minna í símenntun og starfsþjálfun en yngra 

fólkið (Samtök atvinnulífsins, 2007). 
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Árið 2005 skipaði félagsmálaráðherra sjö manna „Verkefnisstjórn 50+“ sem ætlað 

var að stýra fimm ára stefnumótandi verkefni til að styrkja stöðu þeirra eldri á   

vinnumarkaði. Markmið og tilgangur verkefnastjórnarinnar var að skapa jákvæða 

umræðu um miðaldra og eldra fólk á vinnumarkaði, bæta ímynd þeirra og móta farveg 

fyrir viðhorfsbreytingu í garð þeirra. Nefndin lagði sérstakar áherslur á fræðslustarf og 

rannsóknir (Margrét Kr. Gunnarsdóttir, 2009).  

Kadefors og Hanse (2012) gerðu rannsókn á viðhorfum atvinnurekanda til eldri 

atvinnuleitenda. Bæði var talað við atvinnuleitendur og atvinnurekendur. Margir 

atvinnuleitendur upplifðu neikvætt aldurstengt viðmót atvinnurekenda sem tengdist 

aðallega mati á samkeppnishæfni og neikvæðri staðalímynd vinnuveitandans á hinn 

atvinnulausa. Endurmenntun er talin nauðsynleg í dag til að fólk haldist samkeppnisfært 

á vinnumarkaði, fólk þarf því að hafa bæði aðgang og tækifæri á endurmenntun en líka 

viljann til að læra nýja hluti. Í þessari rannsókn komu fram vísbendingar um að margt 

eldra fólk skorti vilja og hvata til endurmenntunar. Mikill munur kom fram á viðhorfum 

atvinnurekenda eftir aldri og kyni.  Eldri atvinnurekendur töldu eldri konur vera nokkuð 

staðnaðar og skorta vilja til að halda sér samkeppnishæfum þó svo að kvenkyns 

atvinnurekendur og þá frekar þær eldri sögðu að eldri konur hefðu mikinn vilja til að 

þróa sig áfram í starfi. Viðhorfið til karlmanna var ekki það sama en um helmingur 

atvinnurekenda sagði engan mun á eldri og yngri karlmönnum þegar kemur að 

breytingum og að læra nýja hluti. Yngri kvenkyns atvinnurekendur höfðu samt sem áður 

þá sýn að eldra starfsfólk ætti í meiri erfiðleikum með breytingar og að læra nýja hluti.  

Í rannsókninnni kom einnig fram upplifun atvinnuleitanda af atvinnuviðtölum og 

töldu þeir að yngri atvinnurekendur upplifðu hugsanlega ógnun með því að ráða eldra 

fólk í vinnu. Þeir upplifðu einnig neikvæðni gagnvart aldri þegar kom að samskiptum við 

ríkisstofnanir og atvinnumiðlanir og virðist sem eldri mýtur og stimplun komi þar við 

sögu sem leiðir til þess að ekki er litið á hvern og einn sem einstakling heldur sem hluta 

af hópi 50+ sem allir eru settir undir sama hatt og á taldir á vissan hátt orðnir úreltir. 

Þetta álit höfðu reyndar margir eldri atvinnuleitendur á sjálfum sér og kom fram í 

mörgum viðtölum. Þeir höfðu lítið sjálfstraust vegna tilfinningar um að þeir væru orðnir 

of gamlir og óhæfir  til að geta sótt um vinnu. Þeir hefðu í upphafi verið bjartsýnir á að fá 

vinnu en með tímanum og með sífelldri höfnun hefði sú bjartsýni horfið. Þessi neikvæða 

umræða á sinn þátt í félagslegri einangrun og vonleysi þess atvinnulausa (Kadefors og 

Hanse, 2012). Í skýrslu nefndar félagsmálaráherra kemur einmitt fram að margir hafa 

gefið upp alla von um að fá vinnu aftur og hefðu jafnvel viljað hefja töku ellilífeyris fyrr. 
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Helmingur hópsins vildi vinna og margir eins lengi og þeir mögulega gætu. Fólk var 

duglegt að leita að starfi fyrst eftir atvinnumissi en hætti fljótlega þar sem þeir upplifðu 

mikla höfnun vegna aldurs (Velferðarráðuneytið, 2004). 
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6 Aðferð og framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verða eigindlegar rannsóknaraðferðir kynntar og gerð verður grein fyrir 

stöðu rannsakanda. Fjallað verður um hverng undirbúningur og framkvæmd rannsóknar 

fór fram, hvernig gagnaöflun átti sér stað og hvernig var unnið úr gögnunum. Einnig 

verður fjallað um siðferðileg álitamál og hagnýtingu rannsóknar. 

6.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Rannsókn þessi er unnin með eigindlegri aðferðafræði. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

eru notaðar þegar fanga skal félagslegan veruleika og beinist rannsóknin að 

einstaklingnum sjálfum og umhverfi hans. Reynt er að skyggnast inn í hugarheim og 

aðstæður þeirra sem verið er að skoða og reynt að skilja upplifun þeirra af veruleikanum 

(Neuman, 2006).  

Eigindlegar aðferðir eru byggðar á upplýsingum um reynslu og eru úrtök yfirleitt lítil. 

Nokkrar aðferðir eru notaðar til að afla gagna og nefna má vettvangsathuganir, 

þátttökuathuganir, skoðun  skjala, rýnihóparannsóknir og viðtöl (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). Viðtöl eru algengasta aðferðin við öflun upplýsinga og þótti sú aðferð henta best 

til að skoða hópinn í þessari rannsókn þar sem tilgangurinn er að heyra þeirra 

sjónarhorn og lýsa eins og kostur er lífi atvinnuleitenda til lengri tíma. Eigindlegar 

aðferðir hafa þann kost að hægt er að skoða málefnin djúpt ofan í kjölinn og ná fram 

fjölbreytilegum sjónarhornum og upplifunum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Gallinn er 

aftur á móti sá að úrtakið í eigindlegum rannsóknum er ekki stórt og fara þarf varlega í 

að alhæfa um niðurstöður. Sú ályktunaraðferð sem notuð er til að reyna að alhæfa út 

frá reynslu er kölluð aðleiðsla. Niðurstaða aðleiðslu verður aldrei örugg í ljósi forsendna 

hennar heldur einungis líkleg í meira eða minna lagi, þar sem reynsla okkar er alltaf 

endanleg og getur aldrei náð til allra atvika sem falla undir lögmál (Erlendur Jónsson, 

2003).  

Eigindlegar rannsóknir þurfa að vera trúverðugar og traustar og það þarf að vera 

hægt að sýna fram á að niðurstöðurnar standist. Til þess að hægt sé að meta 

áreiðanleika og gæði eigindlegrar rannsóknar er gögnum oftast safnað frá fleiri en 

einum aðila, notaðar fleiri en ein aðferð, fleiri en einn aðili greinir gögnin eða gögnin 

skoðuð út frá fleiri en einni kenningu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Þó svo að úrtakið í 
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eigindlegum rannsóknum sé lítið og ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum, má líta á 

niðurstöðurnar sem vísbendingar um aðstæður eða ástand einstaklinga sem tilheyra 

þeim hópi sem úrtakið er valið úr. Einnig má nota vísbendingar úr eigindlegri rannsókn 

sem grunn að frekari rannsóknum (Esterberg, 2002).  

6.1.1 Rannsakandi 

Það er rannsakandinn sjálfur sem er verkfærið í eigindlegri rannsóknaraðferð. 

Rannsakandinn þarf að reyna að skilja og túlka í gegnum gögnin hvernig einstaklingar 

upplifa sig í sínum eigin aðstæðum. Rannsakandinn þarf því að gera sér grein fyrir þeim 

áhrifum sem hann getur haft á rannsóknina með viðhorfum sínum og skoðunum. Auk 

þess þarf hann að gæta þess að koma að rannsókninni með opnum huga og leggja ekki 

mat á viðfangsefni eða þátttakendur fyrirfram (Esterberg, 2002). 

Rannsakandi þessarar rannsóknar hefur skoðað hvort bakgrunnur hans, nám og 

reynsla geti haft áhrif á rannsóknina. Rannsakandi hefur enga persónulega reynslu af 

atvinnuleysi en hefur þónokkra reynslu af vinnu með atvinnuleitendum og hefur leitt 

námskeið á  sviði virkni og markþjálfunar fyrir hópa og einstaklinga. Rannsakandi hefur  

lokið diplomanámi í mannauðsstjórnun og hefur auk þess mikla reynslu úr atvinnulífinu, 

hefur verið og er í fyrirtækjarekstri og hefur séð um starfsmannamál og ráðningar. 

Rannsakandi hefur svo stundað nám í félagsráðgjöf síðustu fjögur árin. Bakgrunnur 

rannsakanda hefur á vissan hátt orðið kveikjan að áhuga á málefnum atvinnuleitenda og 

velsæld en tengslin má rekja til mannauðsstjórnunar og nálgunar sem þar er notuð um 

líðan starfsmanna og jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Rannsakandi er meðvitaður um 

möguleg áhrif reynslu sinnar og menntunar og hefur lagt áherslu á að vera á varðbergi 

þegar kemur að greiningu og túlkun gagna.   

6.2 Undirbúningur og framkvæmd rannsóknar 

Formlegur undirbúningur rannsóknar hófst í apríl 2013 og var þá rannsóknaráætlun 

unnin. Rannsakandi hafði þó farið á valnámskeið á námstímanum sem sneri að 

atvinnuleysi og áhrifum þess og var leynt og ljóst að safna hugmyndum og gögnum allan 

námsferilinn sem nýttist svo við undirbúning þessarar rannsóknar. Í maí var haft 

samband við Velferðarsvið Reykjavíkurborgar og leitað eftir samstarfi við val á 

þátttakendum og í kjölfarið urðu nokkur samskipti á milli rannsakanda, leiðbeinanda og 

starfsfólks Velferðarsviðs. Formlegt leyfi frá Velferðarsviði fékkst svo 31. maí 2013 (sjá 

viðauka 1). Rannsóknin var svo unnin á haustmisseri 2013. 
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6.2.1 Úrtak og gagnasöfnun 

Þátttakendur voru valdir með markmiðsúrtaki. Þessari úrtaksaðferð er beitt þegar 

rannsakandi setur sérstakar kröfur um úrtakið sem hæfir markmiði rannsóknarinnar 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlson, 2003). Markmið rannsóknarinnar var að 

skoða hóp atvinnuleitenda 50 ára og eldri. Rannsakandi vildi ennfremur ná til hópsins 

sem hafði upplifað atvinnuleysi í kjölfar efnahagskreppunnar og hafði nýlega fullnýtt 

bótarétt sinn hjá Vinnumálastofnun. Með þessari nálgun var nokkuð tryggt að 

atvinnuleysið hefði varað til lengri tíma. Þar sem rannsakandi hafði tengsl við 

Velferðarsvið lá beinast við að leita eftir samstarfi þeirra um úrtak. Erla Björg 

Sigurðardóttir hjá Velferðarsviði átti milligöngu um val á úrtaki. Skilgreiningin á hópnum 

var miðuð við hóp atvinnuleitenda blandaðan konum og körlum  yfir 50 ára sem hafði 

fullnýtt bótarétt sinn hjá Vinnumálastofnun og nýlega fengið  fjárhagsaðstoð  í fyrsta 

skipti hjá Reykjavíkurborg.  

Þýðið sem uppfyllti kröfurnar sem næst skilyrðunum samkvæmt tölvukerfi 

Velferðarsviðs voru 23 einstaklingar. Rannsakandi útbjó kynningarbréf (sjá viðauka 2) 

sem Velferðarsvið sá um að senda til einstaklinganna ásamt bréfi frá Velferðarsviði. 

Starfsmaður Velferðarsviðs hringdi svo stuttu síðar í viðkomandi einstaklinga og kannaði 

grundvöll fyrir þátttöku í rannsókninni. Viðtökur voru góðar og var hópurinn orðinn átta 

manns áður en lokið var við að hringja í alla, 4 karlar og 4 konur. Rannsakandi hringdi 

svo í þátttakendur og í sameiningu var fundinn viðtalstími og staður. Ein kona hætti við 

þátttöku í fyrsta símtali og önnur kona hætti við þátttöku eftir að hafa frestað viðtali í 

þrjú skipti. Á endanum voru tekin viðtöl við fjóra karlmenn og tvær konur. Þrír 

viðmælendur völdu að koma á skrifstofu sem rannsakandi hafði til umráða en þrír buðu 

rannsakanda heim. Í upphafi viðtals skrifaði hver þátttakandi undir upplýst samþykki (sjá  

viðauka 3). 

Í þessari rannsókn var notuð viðtalsaðferð sem byggir á hálfopnum eða hálf 

stöðluðum viðtölum (semistructured interviews). Rannsakandi er þá með fyrirfram 

ákveðnar hugmyndir um spurningar eða atriði sem ræða á í viðtalinu og styðst við 

viðtalsramma. Við gerð viðtalsramma (sjá viðauka 4) var stuðst við hugmyndafræði 

velsældar sem gerð hefur verið grein fyrir fyrr í ritgerðinni. Þó að stuðst sé við 

viðtalsramma er spurningum ekki fylgt nákvæmlega heldur er reynt að skapa umræður 

um þau málefni sem ramminn vísar til. Markmiðið er að fá viðmælendur til að tjá sig 

opinskátt um efnið og leita jafnframt eftir skoðunum og hugmyndum innan rammans 
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(Esterberg, 2002). Rannsakandi lagði höfuðáherslu á góða hlustun og gaf rými til að leyfa  

skoðunum og upplifunum að koma fram og eins var gefið gott rými fyrir 

tilfinningatjáningu. Esterberg (2002) bendir á að gott viðtal byggist á samspili 

rannsakanda og viðmælanda og hvernig rannsakandi nær að fylgja viðmælandanum eftir 

inn á þær brautir sem skipta hann mestu máli að tala um. Enginn getur í raun sett sig í 

alveg í spor annarrar manneskju eða áttað sig á hvað hún er að upplifa og rannsakandi 

getur ekki annað en lagt sig fram um að hlusta eins vel og hann getur og fylgja eftir 

vísbendingum viðmælanda. Viðtölin voru að meðaltali rétt rúmur klukkutími en eitt 

viðtal varði í tvær klukkustundir. 

6.2.2 Skráning og úrvinnsla gagna 

Til að tryggja áreiðanleika voru viðtölin hljóðrituð með leyfi þátttakenda. Viðtölin voru 

vistuð á heimasvæði rannsakanda hjá Háskóla Íslands og svo afrituð frá orði til orðs. 

Viðtölin voru dulkóðuð, þannig að viðmælendur fengu önnur nöfn og starfsheitum og 

öllu sem gæti leitt til þess að einstaklingur þekktist var breytt. Afrituð viðtöl voru 

samtals 209 blaðsíður. 

Fyrirfram gaf viðtalsvísirinn hugmyndir að nokkrum meginatriðum sem viðtölunum 

var ætlað að ná til. Gögnin voru kóðuð með opinni kóðun (open coding) til að greina 

þemu en með opinni kóðun reynir rannsakandi að hafa opinn huga og ekki að gefa sér 

fyrirfram ákveðnar hugmyndir að þemum (Esterberg, 2002). Þar sem viðtalsvísirinn var 

nokkuð stýrandi í viðtölunum urðu meginniðurstöður nokkuð í samræmi við hann. 

Fræðilegi kaflinn var þá lesinn yfir aftur og reynt að fá meiri tilfinningu fyrir því hvað 

gögnin voru að skýra. Með frekari yfirlestri á öllum viðtölum skýrðust meginþemu og 

sumt sem var gert ráð fyrir í viðtalsvísi varð sterkara en annað. Að lokum var svo farið 

yfir gögnin með aðferð fókuskóðunar (focused coding) en þá er verið að leita að efni 

sem tilheyrir þeirri þemaflokkun sem er búið að ákveða að nota (Esterberg, 2002).  

 Viðtalsvísir lagði áherslu á eftirtalda meginflokka; staða, líðan og virkni. Þegar 

byrjað var að lesa gögnin kom þó fljótt í ljós að mikið var hægt að flokka sem upplifun og 

viðhorf og var þeim þemum bætt við. Við fyrstu umferð voru því þessi þemu höfð að 

leiðarljósi við greiningu gagnanna. Við lesturinn birtust svo smám saman aðrir þættir 

sem komu sterkt fram eins og sameiginleg áhersla á  viðhorf til aldurs og vinnumarkaðar 

sem og fleiri þemu sem greind voru.  
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6.3 Siðferðileg álitamál 

Siðferðileg álitaefni geta komið fram á öllum stigum rannsóknar. Nauðsynlegt er að hafa 

í huga frá upphafi að þátttakendur skaðist ekki af þátttöku sinni í rannsókninni og að 

hagsmunir þátttakenda séu alltaf í fyrirrúmi (Esterberg, 2002). Þetta er gert meðal 

annars með því að fylgja reglum Persónuverndar og í upphafi var rannsóknin tilkynnt til 

Persónuverndar samkvæmt lögum nr. 77/2000 og öllum reglum fylgt, meðal annars 

hvað varðar meðferð gagna og trúnaðarupplýsinga. Önnur álitamál geta komið upp á 

ferlinu og var þátttakendum kynnt rannsóknin áður en viðtal fór fram og þeir beðnir að 

skrifa undir upplýst samþykki (sjá viðauka 3). Þar kom meðal annars fram að 

þátttakendur geta hætt við rannsókn á öllum stigum hennar.  

Upp geta komið atvik í viðtölum sem bregðast þarf við og því er nauðsynlegt að vera 

undirbúinn og hafa einhvern reyndari sér til ráðleggingar og geta boðið upp á stuðning. 

Þegar rætt er við viðkvæma hópa þarf sérstaklega að vera á varðbergi gagnvart 

viðbrögðum sem viðmælendur sýna og bregðast við ef þurfa þykir (Esterberg, 2002). Í 

viðtölum þessarar rannsóknar komu upp erfið málefni sem viðmælendur ræddu og 

auðséð var að hafði áhrif. Rannsakandi ræddi við alla viðmælendur eftir að formlegu 

viðtali lauk um upplifun þeirra af viðtalinu, hvort þeir hafi verið sáttir við viðtalið, 

hvernig þeim liði eftir það og hvort eitthvað hafi verið óþægilegt sem gæti skilið eftir sig 

slæmar tilfinningar. Allir viðmælendur virtust sáttir og gat rannsakandi ekki séð betur en 

að viðmælendur hefðu jafnvel upplifað viðtalið á jákvæðan hátt. Rannsakandi þakkaði 

kærlega fyrir þátttöku og lagði áherslu á mikilvægi þess að taka þátt í rannsókn sem 

þessari.  

6.4 Hagnýtt gildi rannsóknar 

Hópurinn sem hér er til rannsóknar, atvinnuleitendur eldri en 50 ára hefur lítið sem 

ekkert verið rannsakaður á Íslandi eftir efnahagshrunið. Forsendan fyrir því að bregðast 

við aðstæðum tiltekins hóps í samfélaginu er að rannsaka stöðu hans og greina 

vandamál og hindranir. Þessi rannsókn er liður í að draga fram reynslu og upplifun 

viðmælenda svo að öðlast megi nýja þekkingu um málefni þessa tiltekna hóps. Þessi 

rannsókn er því hagnýt og mikilvæg til að auka þekkingu á stöðu atvinnuleitenda og 

margbreytileika þeirra. Hún mun auka skilning samfélagsins sem og fagmanna sem vinna 

með atvinnuleitendum. Nýja þekkingu má svo nýta af fagaðilum sem og öðrum sem 

vinna með hópnum til að bregðast við, mæta þörfum hópsins og bæta stöðu hans. 
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6.5 Þátttakendur í rannsókn  

Þáttakendur í rannsókninni eru sex, fjórir karlmenn og tvær konur. Hér verður gert grein 

fyrir bakgrunni þeirra varðandi starfsferil, félagslegar aðstæður og fjárhag.  

Allir þátttakendur höfðu fengið atvinnuleysisbætur, hafa fullnýtt bótarétt sinn hjá 

Vinnumálastofnun á árinu 2013 og fá nú fjárhagsaðstoð hjá Reykjavíkurborg. Á töflu eitt 

má sjá upplýsingar um viðmælendur. Skráð er upphaf atvinnuleysis í töflunni en sumir 

höfðu þó unnið á einhverju tímabili inn á milli, hlutastörf, farið í vinnumarkaðsúrræði 

eða önnur tilfallandi verkefni. 

Tafla 1. Upplýsingar um viðmælendur 

Viðmælandi Aldur Menntun Hjúskaparstaða 
Upphaf 

atvinnuleysis 

Ari 58 Háskólanám Einhleypur 2008 

Anton 55 Iðnnám Giftur býr ekki m/maka 2008 

Aðalheiður 50 Iðnnám Einhleyp 2008 

Anna  51 Grunnnám og aukanám Einhleyp 2009 

Aðalsteinn 64 Háskólanám Einhleypur 2009 

Arinbjörn 52 Stúdentspróf og aukanám Einhleypur  2008 

 

Ari er 58 ára háskólamenntaður sérfræðingur. Hann er einhleypur, barnlaus  og býr í 

eigin íbúð. Ara var sagt upp vegna hagræðingar árið 2008 eftir 30 ár í sama starfi. Ari 

fékk vinnu í sex mánuði á einhverju tímabili eftir það en lenti aftur í breytingum og 

niðurskurði. Hann var fjárhaglega vel stæður, á góðum launum og hafði engar áhyggjur 

af fjárhag meðan hann var í vinnu. Í dag upplifir hann erfiða fjárhagstöðu þar sem 

áætlanir hans miðuðust við að hætta að vinna um 60-65 ára aldur. Hann segir erfitt að 

komast af með það sem hann hefur í dag þó að hann skuldi ekkert. Þegar hann verður 

60 ára öðlast hann rétt til að taka út séreignasparnað og segir stöðuna batna töluvert 

við það.  

Anton er 55 ára iðnaðarmaður. Hann er giftur en maki býr ekki á sama landsvæði og 

Anton býr einn í leiguherbergi. Hann á einn uppkominn son. Antoni var sagt upp störfum 

2008 vegna erfiðleika fyrirtækisins í aðdraganda efnahagshrunsins. Þar hafði hann 

starfað í 2-3 ár.   

Aðalheiður er 50 ára iðnmeistari. Hún er einhleyp, býr ein og á tvö uppkomin börn. 

Aðalheiður var sjálfstæður atvinnurekandi en varð gjaldþrota árið 2008 sem tengja má 

hruninu. Hún fékk aftur vinnu í nokkra mánuði en á þeim vinnustað var ekki staðið við 

gerða samninga. Þar sem hún leggur stund á nám kom sú staða upp nýlega að 
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endurskoða þurfi fjárhagsaðstoðina þó að námið nái ekki að vera lánshæft vegna of 

fárra eininga. 

Anna er 51 árs. Hún er fráskilin og á rúmlega þrítugan son sem býr með henni í 

leiguíbúð. Anna er nýkomin úr mjög erfiðu sambandi til fimm ára. Hún hefur lokið 

tveimur árum í framhaldsskóla auk tveggja anna í listnámi. Hún vann í 

verslunargeiranum, var í sjálfstæðum rekstri en lenti í gjaldþroti. Hún vann hjá öðrum í 

nokkur ár eftir erfiðleikana þar til hún missti vinnuna í byrjun árs 2009. Hún fékk 

atvinnuleysisbætur en vann hlutastörf samhliða.   

Aðalsteinn er 64 ára, háskólamenntaður með framhaldsnám. Aðalsteinn er fráskilinn 

og býr einn í eigin íbúð. Hann á nokkur uppkomin börn. Aðalsteinn missti vinnunna árið 

2009 vegna skipulagsbreytinga. Hann hefur alla tíð verið mjög virkur í athafna- og 

viðskiptalífinu og komið að rekstri og stjórnun fyrirtækja ásamt því að sinna 

félagsmálastörfum. Aðalsteinn þurfti að selja bílinn sinn til að standa í skilum af íbúð 

sinni. 

Arinbjörn er 52 ára, einhleypur og býr einn í eigin íbúð. Hann á eitt 15 ára barn sem 

kemur til hans aðra hverja helgi. Arinbjörn er með stúdentspróf og hóf raunvísindanám 

en átti í erfiðleikum með að ljúka námi á sínum tíma. Arinbjörn vann verksmiðjustörf en 

missti vinnuna 2008 vegna breytinga í fyrirtækinu.  
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7   Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og sagt frá meginþemum 

sem fram komu við greiningu gagnanna.  

Niðurstöðum er skipt í neðangreinda fimm kafla. 

 Upplifun og viðhorf til atvinnuleysis  

 Heilsa, líðan og virkni   

 Upplifun og viðhorf til atvinnuleitar  

 Sjálfsmat, hugarfar og sátt  

 Aðstoð og lausnir  

7.1 Upplifun og viðhorf til atvinnuleysis 

Spurt var um tilurð atvinnuleysis og viðbrögð við atvinnumissi bæði í upphafi og þegar 

frá leið. Hér lýstu viðmælendur upplifun sinni af atvinnumissi og þeim tilfinningum sem 

fylgdu í kjölfarið. Eins komu fram skoðanir á viðhorfi til vinnunnar og gildi hennir í lífi 

hvers og eins.  

7.1.1 Upplifun af atvinnumissi 

Ari og Aðalsteinn upplifðu báðir ósanngirni þegar þeim var sagt upp störfum. Ari hafði 

unnið í 30 ár á sama vinnustað og segir uppsögnina hafa borið brátt að. Hann hafi verið 

kallaður á skrifstofu yfirmanns og lýsir uppsögninni: 

Ég svona heyrði að hann var dáldið svona hraðmæltur og hikaði og svo bara segir 

hann: Það er komin hagræðing og þér er sagt upp og þú ert vinsamlegast beðinn 

um að fara út innan 5 mínútna 

Aðspurður um hvernig  Ari hafi upplifað aðstæðurnar þarna og eftir á segir hann það 

hafa verið mjög erfitt  „Já, sérstaklega eftir á. Þetta var rosalega erfitt. Þetta var ekki 

bara venjuleg vinna sko. Ég fórnaði mér alveg í þetta ...“.  „Þetta er svo mikil lítilsvirðing 

og höfnun“. 
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Aðalsteinn lýsir sinni upplifun og segir: „Þetta var mjög sérkennilegt fyrir svona 

karakter eins og mig ...“. Hann hafi alltaf lagt sig allan fram í vinnu, hafi verið mættur á 

undan öllum í vinnuna og sinnt ýmsu sem þurfti að „redda“.  

Anton og Aðalheiður lýsa sínum viðbrögðum aðeins mildari og á þessum tíma 

horfðu þau meira á utanaðkomandi aðstæður frekar en að atvinnumissirinn hafi komið 

þeirra eigin vinnuframlagi við. Anton segist þó hafa fengið áfall í byrjun og lýsir því 

hvernig honum var sagt upp störfum og viðbrögð sínum við því: „Ja sko maður fær 

svona áfall, já þó að það sjáist ekki á manni þegar maður kemur heim þá er svona nett 

taugaáfall maður finnur fyrir því, svona einhver óvissa“. Anton segir þó samstöðu og 

félagsskap innan fyrirtækisins hafa hjálpað mikið á uppsagnartímanum: 

Ja þetta tók svona 2-3 daga að átta sig á þessu þegar fólk fór að tala svona sín á 

milli og í hópnum við vorum að tala um hvenær ætti að fara. Veist þeir voru ekki að 

tala um hvenær þeir voru reknir heldur hvenær þeir mundu fara og fara í júní eða 

júlí þá voru menn að gantast með þetta ... Maður vissi alveg hvað var í gangi í 

samfélaginu þannig að þetta kom manni ekkert sérstaklega á óvart en maður trúði 

þessu samt ekki ha þess vegna já .... 

Aðalheiður lýsir sínum viðbrögðum: 

Jú af því maður þurfti að loka, þú veist af ástæðum sem maður réði ekkert við skilur 

þú og hérna eins það sko fyrirtækið sem maður var að vinna hjá á eftir þegar maður 

fór á vinnumarkaðinn það fór á hausinn þannig að maður svona e já þú veist maður, 

maður einhvern veginn algjörlega í lausu lofti og alveg sama hvað maður reyndi,  

hvað maður gerði það voru alls staðar lokaðar dyr og uppsagnir vinstri hægri og þú 

veist á tímabili var það bara þannig að ég sagði bara okei nú ætla ég að gera það 

sem mig langar til að gera (hlær) þannig að ég fór bara í kór, fór að æfa, fór í sund 

og bjó mér bara til prógramm yfir daginn þannig að ég væri ekki rúlla puttunum og 

naga neglurnar og finnist bara allt ómögulegt og leiðinlegt þannig að ég fór ekki í 

þann pakkann. 

Anna hefur verið í hlutastarfi af og til frá 2009. Þegar hún komst að því að hún átti ekki 

lengur rétt á atvinnuleysisbótum þegar hún missti hlutastarfið í vor, ákvað hún að leigja 

út aukaherbergi í íbúðinni og segist hafa reynt að bjarga sér frekar en að sækja um 

fjárhagsaðstoð: 

Auðvitað verður maður að bjarga sér, þannig að það er bara núna í þrjá mánuði 

sem að ég er búin að vera núna, fyrstu tvo mánuðina gerði ég ekki neitt, ég sótti 

ekki um neitt ég bara átti ekki fucking krónu, ég ætlaði ekki að fara á einhverjar 

fucking bætur, ég var samt bara svo niðurbrotin, að því að ég var að skilja, ömurlegt 

samband ....  
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Anna grætur og minnist á erfitt samband sem hafi dregið úr henni allan mátt. Aðspurð 

um hvernig hún upplifi sjálfan sig sem atvinnulausa segir hún: 

Náttúrulega fyrst var ég náttúrulega bara, ætlaði ekkert að vera neitt atvinnulaus 

eins og ég segi, ég fór ekki fyrr en eftir tvo mánuði þarna niður á Féló þegar að ég 

var orðin bara gjörsamlega skítblönk sko ... Nei það var bara ekkert annað í boði, 

þannig að ég varð, neyddist til þess og hérna, það náttúrulega neyðast allir til þess 

held ég en ég ætlaði mér ekki að fara á neitt sko.  

Hún lýsir góðum viðtökum á Þjónustmiðstöð þegar hún loksins fer til að sækja um 

fjárhagsaðstoð: 

Já þau voru svo, ég fór að grenja alveg en þau borguðu mér þetta alveg frá því að ég 

varð atvinnulaus, þau borguðu mér þennan tíma og ég gjörsamlega ég bara sveif ég 

ætlaði ekki að trúa þessu ... æðisleg tilfinning. 

Önnu finnst ekki sjálfgefið að þiggja fjárhagsaðstoð og líður mjög illa yfir því: 

... ég er komin með kvíða núna sko, nú fer að líða að næstu mánaðamótum, fuck ég 

verð bara núna að redda mér vinnu og fara að gera eitthvað, búa til mínar eigin 

tekjur fyrir mánaðarmótin .... 

Arinbjörn vissi hvað til stóð með löngum fyrirvara. Hann hefði getað flutt út á land til að 

halda vinnunni en vildi ekki yfirgefa son sinn sem býr í Reykjavík og lýsir viðbrögðum 

sínum svona: 

Ég var með þannig viðbrögð að ég gat ekkert farið, ég hefði kannski getað farið og 

orðið ... en það gat ég ekki þá kemur sonur minn ég varð að, hann þarf á mér að 

halda. 

7.1.2 Viðhorf til vinnu 

Ari upplifir atvinnuleysið einna sterkast af öllum viðmælendunum og segir aðspurður 

um hvers hann sakni  úr vinnunni: „Já þetta er náttúrulega sko... allt annað ástand. Ég 

meina þetta er engan veginn eðlilegt ástand sko ...“.  „Þú ert bara ekki þátttakandi í 

lífinu“.  

Hann segist alltaf hafa unnið mikið og á álagstímum hafi hann unnið allt að 100 

tímum í yfirvinnu á mánuði þegar mest var að gera. Hann var vanur að vinna sjálfstætt 

og var treyst fyrir því sem var í hans verkahring. Ari segir vinnuna jafnframt hafa verið 

mjög skemmtilega og að hún hafi gefið honum mikið. Hann lýsir miklum söknuði eftir 

vinnufélögum og góðum stjórnendum, en Ari lýsir fyrrverandi yfirmönnum sem 

eðalmönnum: „Allir hafðir ánægðir og allir með og þér fannst þú vera þátttakandi í 
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einhverju“. Í hagræðingunni tóku svo við yngri menn og að sögn Ara urðu miklar 

breytingar á vinnuumhverfi og andrúmslofti. 

Ari fórnaði framhaldsnámi á sínum tíma vegna vinnunnar og eftir situr einhver 

eftirsjá og tilfinning um að hafa verið hent í burtu eftir öll þessi ár eins og eitthvað sem 

skiptir ekki máli: 

Lífið var bara vinnan sko og því tengt ... Ég verð aldrei ánægður. Neeii, neeii.  Af því 

ég veit að þetta á ekki að vera svona, þetta er ekki eðlilegt. Ég verð aldrei sáttur við 

þetta. En hvort ég sætti mig við það. Af illri nauðsyn, það er spurning. 

Antoni líkaði líka vel í vinnunni eins og Ara og lýsir því hvað skiptir hann máli: „Og mér 

líkaði vel þar af því það var svo góður félagsandi það skiptir svo miklu máli“. Anton lítur 

þó aðeins öðrum augum á aðstæður sínar en Ari og með jafnaðargeði segir hann „Þetta 

er ekki mér að kenna“. Hann heldur áfram og segir:  

Ef maður hugsar svoleiðis, þá bara rífur fólk sig niður og hvort annað á neikvæðni  

þetta er bara svona þetta gerðist og maður verður að gera eitthvað í málunum, fara 

út og setja niður kartöflur, eitthvað .... 

Aðalheiður og Anna hafa svipaðar skoðanir á vinnu og vilja vera sjálfstæðar. Aðalheiður 

á sér drauma um sjálfstæðan rekstur eins og hún stundaði áður og  Anna hefur 

greinilega gert ýmislegt um ævina og lýsir því yfir að henni finnist best að vera sinn eigin 

herra: 

Já, ég er ekki að fara að vinna hjá öðrum, maður er komin á þennan aldur að 

maður, að þurfa líka að fara að sanna sig aftur, alltaf á einhverjum nýjum stað þú 

veist fólk, það er alltaf einhver efi um mann, hver er þetta? 

Aðalsteinn virðist skilgreina atvinnuleysið þannig að hann fái ekki lengur greitt fyrir 

vinnu en upplifir þó að hann sé alltaf að sinna einhvers konar vinnu: 

Þannig að frá áramótum 2010 hef ég verið atvinnulaus, það er að segja ekki á 

launum, þó ég sé alltaf eins og ... sagði þú ert alltaf að hjálpa einhverjum, þú ert 

alltaf með hugmyndirnar þínar ... 

Arinbjörn segist bara sækja í öryggið og þurfi ekki tækifæri til að vinna sig upp, vanti 

bara stöðugar tekjur.   

7.2 Heilsa, líðan og virkni  

Spurt var um atriði sem snúa að líkamlegri og andlegri heilsu, svefnvenjum, mataræði, 

daglegri virkni, félagslegum tengslum og virkni yfir allt atvinnuleysistímabilið. 
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7.2.1 Líkamleg heilsa 

Anton, Aðalheiður og Anna segjast öll nokkuð hraust þó að Anton og Anna hafi áhyggjur 

af reykingum. Anton segir ennfremur að hann þurfi að fara að huga að ýmsu varðandi 

heilsuna sem kosti pening og segir: 

... ég þarf að að lifa reglusömu lífi og leggja fyrir, já ég þarf að láta gera við 

tennurnar  á mér, er hérna kominn tími á og svona ýmsir aðrir þættir sem að ég að 

huga að sjálfum mér eins og láta athuga augun, tékka á þeim og svona fara með 

skrokkinn í svona smá yfirhalningu. 

Ari hefur glímt við brjósklos síðustu mánuði og er hjartveikur. Hann segist vera alltof 

feitur, hafi þyngst um 15-20 kíló síðan hann hætti að vinna og er á töluverðum lyfjum. 

Hann segist þó ætla að fara að taka sig á með meiri hreyfingu þegar hann verði betri í 

bakinu. 

Aðalsteinn  varð alvarlega veikur árið 2007 en hélt áfram að vinna eftir að hann var 

búinn að ná sér. Líkamleg eftirköst eru einhver í dag en hann segir þau ekki hafa áhrif á 

vinnu sem krefst ekki mikils líkamlegs erfiðis. 

7.2.2 Andleg heilsa 

Ari, Anna og Arinbjörn finna fyrir töluverðri vanlíðan. Aðspurður segist Ari finna fyrir 

breytingu á líðan og segir: „Menn verða svo uppteknir af sjálfum sér. Þú verður einhvern 

veginn svona ... tilveran snýst svo mikið um sjálfan sig einhvern veginn ... þetta er svo 

óeðlilegt ...“. 

Ari virðist hugsa mikið um fortíðina og hvers vegna hlutirnir fóru eins og þeir fóru. 

Hann segist ekki getað neitað því að hafa áhyggjur af því að endar nái ekki saman: 

„Maður vill vera sjálfstæður. Það er svo ömurlegt að vera uppá aðra kominn. Ég bara 

þoli það ekki. Bara þoli það ekki sko“. 

Anna segir aðspurð um andlega heilsu, að hún finni fyrir áhyggjum og kvíða: „Það 

bara, ég þyrfti örugglega að tala við einhvern um hana sko, þú sérð að ég fer að grenja 

um leið og ég segi það“. Aðspurð um hvað valdi áhyggjunum svarar hún örvæntingarfull: 

Bara stöðunni sem að ég er í í dag, ég veit að ég er 51 árs gömul og ég hugsa með 

mér ég er ekki einu sinni í fucking vinnu og er ekki með neitt nám til að bakka mig 

upp í dag, ég bara hvað á ég að gera, hvað get ég gert. 

Hún hefur áhyggjur af tækifærum sínum við þær aðstæður sem hún býr við núna og 

segir: 
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Já og mig langar heldur ekkert að fara að elda í einhverju eldhúsi sem einhver 

matráðskona skilurðu það er ekki, mig langar að skapa og mig langar að gera 

eitthvað þú veist, ég hef mikla sköpunargáfu sko. 

Það tekur á Önnu að ræða þetta og hún fer strax að gráta en segir það tengjast erfiðu 

sambandi og nýlegum skilnaði sem hafi dregið úr sér alla orku: „... hann saug úr mér alla 

orku, ég er búin að vera hérna, mér hefur ekki langað til að sækja um almennilega 

vinnu“. Hún segir þó að núna sé hún að byrja að taka sig á og ætli að einbeita sér að því 

að ná upp fyrri orku. Anna metur það sem svo að vanlíðan hennar standi í vegi fyrir því 

að hún sækist eftir vinnu og segir grátandi: „Já ég er búin að vera að spá í hvort að ég 

eigi að fara í svona hugræna atferlismeðferð“. Hún segir þó við rannsakanda að sér muni 

örugglega líða betur eftir viðtalið bara með því að fá að segja þetta upphátt. Hún segist 

samt vera svo sterk kona og eigi erfitt með að sækja sér aðstoð:  

Já ég er það alveg, meina ég er mjög sterk, ég er líka það sterk að ég fer til læknis og 

ég þori ekki einu sinni að segja honum frá því hvernig mér líður skilurðu ... Nei það 

er ekki heldur gott af því að það er allt í lagi með mig ég hef alltaf verið bara mjög, 

algjör nagli ... svo allt í einu núna, mér er búið að líða ógeðslega illa þú veist, erfitt 

að viðurkenna það sko .... 

Arinbjörn talar mikið um kerfið og samfélagið, hvernig fyrir honum er komið og hann 

upplifir mikla vanlíðan vegna stöðu sinnar. Hann segist hafa verið greindur félagslega 

vanþroskaður hjá sálfræðingi og lýsir því að þegar hann sótti um fjárhagsaðstoð þá hafi 

hann skrifað um sjálfan sig: „... sagði mig á sveitina þar skrifaði ég ritgerð þar sem ég tek 

alveg sérstaklega fram að ég er félagslega vanþroskaður“ Honum finnst líka aðrir dæma 

sig og segir: 

Já fyrst ég er ekkert að fara í að gera sjálfan mig upp, það er það sem að vantar alla 

sem að eru í mínum sporum, það er ekkert öryggi, já ég get sagt að 65 ára að þá á 

ég löglegan rétt til að vera eldri borgari og þá geta ekki nágrannar mínir og 

ættingjar mínir sagt, af hverju ertu ekki búin að fá þér vinnu .... 

Hann er einnig með miklar fjárhagsáhyggjur og upplifir mikla vanlíðan út frá hugsunum 

um þær:  „... ef að það hrynur einn reikningur þá kemur bankinn það er þetta sem að ég 

vil ekki hugsa um“ ...  „Já af því að þá eru ekki úrræðin í hausnum“. Þá segist hann bara 

vilja fara að sofa til að verjast þunglyndinu: „... málið er að þessi, þetta er sem maður 

kallar atvinnuleysisdrauginn það er depressiva sko leggst á þig og veldur þunglyndinu“... 

„... ég er að verða slappari og slappari ...“ „Já og þetta dregur þá úr manni 

sjálfsímyndina“. 
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Anton, Aðalheiður og Aðalsteinn finna minna eða lítið fyrir vanlíðan. Aðspurður um 

andlega heilsu og hvort hann hafi fundið fyrir breytingum segir Anton: „Nei ég er oft 

svona jafn sko ég get alltaf fundið mér eitthvað fyrir stafni sko“. Hann segir að sér líði 

ekki illa vegna þess að: 

Ja sko miðað við það að sko að verða atvinnulaus þá verður maður að átta sig á því 

að það er ekki manni sjálfum sér að kenna og það er kannski það sem maður þarf 

að sætta sig við en mér hefur ekkert liðið illa. 

Aðalheiður segir: 

 ... ég held að þetta sé bara viðhorfið hjá manni sko bara þegar maður verður 

atvinnulaus það er bara blaut tuska í andlitið í rauninni ég skrifaði bara á blað að ég 

væri orðin atvinnulaus þennan daginn og þetta væri bara búið ég fór með það 

hérna út fyrir bæinn, kveikti í bréfinu og sagði bara, þetta er búið svo fór ég bara að 

gera það sem mig langaði til að gera sko það skiptir rosalega miklu máli hvernig 

maður tæklar þetta og sko hversu langt niður þú leyfir þér að fara, þetta eru bara 

tilfinningar sem maður verður bara að leyfa að koma og vinnu úr og allt svoleiðis en 

hversu langan tíman og langt niður maður leyfir sjálfum sér að teyma sig fer allt 

eftir manni sjálfum. 

Hún vísar í fyrri reynslu og segist hafa lært að takast á við erfiðar aðstæður fyrr í lífinu: 

... þurfti að byrja upp á nýtt líf og þá þurfti ég að hérna spyrja sjálfan mig hver er ég 

hvað vil ég og bara allar þessar spurningar af því ég vissi það ekki og það er frá þeim 

degi til dagsins í dag er ég búin að lesa allar þær jákvæðu bækur, allar þessar 

uppbyggjandi bækur, fara til sálfræðings, fara í hvað heitir það huglæga 

atferlismeðferð, nefndu það. 

Og hún heldur áfram: 

Og þú veist hefði ég ekki verið búin að gera þetta þá væri ég örugglega bara í sama 

pakkanum þannig að ég er búin að læra það hvernig maður á að tækla hlutina 

hvernig á maður, á svona þessi þrautseigja og láta ekki hlutina fara með sig í rúmið. 

Hún segist almennt ekki hafa áhyggjur en auðvitað komi tímar sem hún hugsar um stöðu 

sína: 

Nei sko ég hugsa alveg um það að ég verði að nurla saman hverri krónu ég hugsa 

alveg um það að hérna ég sé atvinnulaus og ég hafi ekki pening og allt þetta að ég 

þurfi að fá mér vinnu núna, en sko hefði ég verið í þessum sporum fyrir 10-15 árum 

síðan þá hefði ég verið alveg eins og ... með áhyggjurnar og leyft mér þetta og leyft 

mér hitt, fara alveg niður í rusl skilur þú .... 

Aðalsteinn virðist í ágætis jafnvægi og segist aðspurður um hvort hann finni fyrir 

breytingu á andlegri líðan að hann reyni að taka á hlutunum strax og eitthvað gerist sem 

honum líður illa útaf:  
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Sko ef að eitthvað kemur neikvætt upp í hugann þá breyti ég því ... Nei, ég sko bara 

tek alltaf ef að eitthvað kemur upp eins og til dæmis sko ég þoli ekki að skulda, 

núna er tvennt sem að er gjaldfallið hjá ... tvær afborganir og hérna og alltaf þegar 

að ég fæ eitthvað svona þá hringi ég og tala við fólkið .... 

7.2.3 Svefn  

Ari, Anton, Aðalheiður og Aðalsteinn  virðast öll fá reglulegan svefn og halda skipulagi á 

svefninum. Ari sefur 6-7 tíma á nóttu og vaknar um hálf sjö-sjö en leggur sig stundum 

eftir hádegi. Anton vaknar yfirleitt um klukkan tíu. Hann segist sofa 8-10 tíma að nóttu 

og segist ekki leggja sig á daginn.  Aðalsteinn segist sofa vel og sofna yfirleitt um 

miðnætti. Hann er með sömu venjur á hverju kvöldi, les eitthvert afþreyingarefni og svo: 

... Já ég er búin að nota þetta kerfi í, alveg frá því að ég var rúmlega tvítugur, kerfið 

þá er ég búin að fara með bænirnar og þá hérna þá hreinsa ég hausinn og hugsa 

bara um eitt, og það þarf alltaf að vera skemmtilegt, jákvætt sem að ég er að fara 

að gera og ég bara sofna um leið. 

Anna segist horfa mikið á sjónvarpið fram eftir nóttu og fari ekki í rúmið fyrr en milli tvö 

og þrjú. Hún vakni um klukkan tíu en leggi sig svo aftur seinna. 

Arinbjörn segist sofa 10-12 tíma á sólarhring, fara að sofa milli tvö og þrjú á nóttunni 

og vakna um hádegið. Hann segist sofa viljandi svona mikið til að komast hjá því að 

hugsa erfiðar hugsanir: 

Já en það er líka eins og ég er að segja að þegar að maður fær svona hafnanir í 

atvinnuviðtölum og þetta litla sem að gerist að og svona að maður eigi engan rétt 

og maður þarf að fara inn á Félagsmálastofnun, þá reynir á þig að fara að sofa ... 

Þetta segir heilinn við mig hann hatar þetta, þá er eina ráðið til að losna við, það er 

bara að fara að sofa. 

7.2.4 Mataræði 

Aðalheiður, Anna og Anton huga vel að mataræðinu og segist Aðalheiður hugsa mjög vel 

um sjálfa sig og huga sérlega vel að  mataræðinu:  „Já eins og er reyni ég að borða eins 

hollt og ég hef efni á “. 

Anna segist lesa sér mikið til um heilsu og mataræði þessa dagana og er að taka 

mataræðið í gegn og eldar eftir því. Anton segist huga að heilsunni og segir að hann fái 

sér hollan morgunverð, til dæmis ab mjólk eða hafragraut og lýsi.  

Ari og Aðalsteinn eru ekki alveg eins sáttir við mataræði sitt og Ari segist ekki borða 

góðan mat og lifi aðallega á brauði og einhverju þess háttar. Þeir tengja það leti í 



67 

eldamennsku en Aðalsteinn segist finna fyrir að hann borði ekki eins mikið og hann gerði 

og hefur grennst þónokkuð.  

Arinbjörn sker sig aftur úr hópnum og segist borða mjög takmarkað og lítið og vísar í 

kostnað. Hann útskýrir það svo, að ef hann borði lítið geti hann kannski mætt 

einhverjum auka útgjöldum: 

... ég get ekki keypt mér nein föt, ég keypti mér öll fötin áður en að kreppan kom 

skilurðu ég get ekkert gert ég get ekki keypt jólagjafir og ekki afmælisgjafir og ég 

get ekkert gert og þess vegna verður maður að segja við sjálfan sig að ef að ég get 

borðað minna að þá get ég kannski tekið á móti einhverju smá óvæntu ... 

Hann borðar einnig mjög einhæfa fæðu en fær lambalæri á tveggja vikna fresti: 

Uppistaðan í fæðunni hjá mér er mjólk, haframjöl, brauð, ostur og þetta lambalæri 

sko og svo er þetta bara haframjöl og stundum skyr og stundum egg, alltaf alla daga 

í fimm ár .... 

Aðspurður um hvort hann borði reglulega þá segir hann: 

Sko ég hef ekki efni á því vegna þess að svo er annað að ég hef ekki, ég borða bara 

einu sinni yfir daginn já þá bara haframjöl og mjólk, ég bý ekki til hafragraut, ég set 

bara mjólk ofan á haframjölið og þannig að ég borða svona fangelsisfæði á 

miðöldum, hvað segirðu, já þá endast peningarnir .... 

7.2.5 Dagleg virkni og félagsleg tengsl 

Ari, Anton, Aðalheiður og Aðalsteinn stunda nokkuð reglulega hreyfingu. Ari fer í göngu 

einu sinni á dag og gengur að jafnaði í 30-60 mínútur í hvert skipti. Anton hreyfir sig 

reglulega og segir: „Ég hef bara eitt grundvallarskipulag sko það er, það að hreyfa mig og 

kem mér alltaf út í minnsta lagi einu sinni á dag og ganga í hálftíma“. 

Aðalsteinn fer reglulega út að ganga í kringum hádegisbilið og gengur í um það bil 

45 mínútur. Aðalheiður fer í sund og hreyfingu til skiptis flesta daga. 

Anna segist ekki stunda reglulega hreyfingu en sé alltaf á leiðinni, hún hafi verið 

duglegri að hreyfa sig hér áður fyrr: „Já miklu meira, ég var alltaf að synda ég var upp í 

World Class, svo bara einhvern veginn orkan bara hvarf núna er bara að reyna byggja 

hana upp aftur“. 

Arinbjörn sker sig enn úr hópnum og spurður um hreyfingu þá segir hann: „Nei ég 

geri það ekkert, ég ætlaði að fara í sund en hætti við það“. Aðspurður hvers vegna þá 

segir hann:  

 Það var út af þessu þá mundi ég fara að auka hjá mér líkamsbrennsluna ... Já þetta 

er bara vörn skilur þú, það heitir það að ef þú hreyfir þig minna og ert alltaf sofandi 
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þá brennur þú hægar ferð sjaldnar á klósettið en ef þú ferð sjaldnar á klósettið þá 

ferðu sjaldnar út í búð og þú borðar minna. 

Lýsing á venjulegum degi viðmælanda var mismunandi. Ari, Anton, Aðalheiður og 

Aðalsteinn virtust þó hafa einhverja reglu á því sem þau gera yfir daginn.  

Ari les mjög mikið og þá aðallega fræðilegar bækur sér til gagns í 5-6 tíma á dag. 

Hann segist alltaf hafa lesið mikið síðan hann var barn: „... en en sko ef ég hefði ekki 

bækurnar og væri ekki ... þá væri ég stórskrýtinn eða bilaðri“.  „Ef ég er ekki að lesa  þá 

er maður að hugsa bara um sína ömurlegu stöðu“. 

Anton segist finna stóran mun á því að vera í vinnu eða vera atvinnulaus en sér bæði 

kostina og gallana: 

... en þegar maður er atvinnulaus þá maður alla þessa daga sko það er munurinn 

það er kosturinn við að vera atvinnulaus  að geta haft nægan tíma til að útrétta en 

svo kemur aftur á móti í vinnunni er regla þú ert í reglu í frítímanum verður þú að 

vera harður húsbóndi við sjálfan þig til að lenda ekki í óreglunni  ha .... 

Hann segir með ólíkindum hvað honum hafi tekist að halda regluseminni: 

... með ólíkindum finnst mér, stundum dett ég í það að vera rosalega latur, ég fer 

samt alltaf út að ganga, já alveg sama hvað tautar og raular nema ég sé með hita 

eða flensu eða eitthvað ha ... já aga sig, skúra einu sinni í viku ef  maður gerir það 

ekki þá er maður skammaður af sjálfum sér.  

Aðalheiður segist hafa nóg fyrir stafni: 

... ég vakna, les blöðin, fer yfir það sem ég ætla að gera yfir daginn fer í sund svona 

yfirleitt reyni að koma mér svona út um hádegi fer í sund einn daginn svo hinn 

daginn fer ég í hreyfingu og fer að æfa þú veist ég skipti þessu annan hvern dag 

alltaf ég fer á kaffihús og hitti vinkonurnar emmm hitti ömmubarnið mitt, verð í 

sambandi við krakkana fæ þau í mat og ... 

Aðalheiður virðist vera frekar sátt við lífið á þessu sviði: 

Jú emm það er kannski leiðinlegt að segja það ég vildi að ég gæti bara alltaf verið 

atvinnulaus (hlær) af því að sko eee maður er svona að hugsa um það maður gerði 

allt þetta sama samt þó maður væri að vinna núna hef miklu meiri tíma til þess 

þannig að ég nýt þess miklu betur þannig að maður hugsar með sér sko bíddu 

hvernig fór ég að þessu að vinna líka þú veist þá er maður bara hver mínúta .... 

Aðalsteinn segir um sitt dagsskipulag að hann sé íhaldssamur með það:  

Já ég vakna svona yfirleitt um klukkan 7.30 og veð hérna fram þegar að ég er búin 

að raka mig eða hendast í sturtu, þá rýk ég hérna fram og elda minn hafragraut, og 

helli stundum upp á kaffi, æi ætli ég drekki ekki svona einn til tvo bolla á dag af 
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kaffi, og síðan ég að pæla, því að ég þarf alltaf að vera að pæla eitthvað, eins og 

hérna og síðan er ég .... 

Anna virðist hafa minni reglu á deginum og segist vera mikið í tölvunni á daginn og er 

aðallega að lesa sér til um heilsu og mataræði þessa dagana en eitthvað að skoða 

„atvinnu og svona“. Hún segist einnig horfa mikið á sjónvarpið dagsdaglega og fylgist 

með alls kyns þáttum. Hún reynir líka að gera eitthvað annað á hverjum degi: 

Ég reyndar sko, eins og ég segi, ég reyni að gera eitthvað á hverjum degi, þú veist 

mér líður alltaf betur ef að ég er búin að gera eitthvað, um daginn keypti ég 

málningarslettu og málaði vegginn hérna og veist málaði borðið hérna .... 

Þegar Anna er beðin um að bera saman daginn eins og hann er í dag miðað við þegar 

hún var í vinnu þá segir hún: „Auðvitað sakna ég þess að hafa ekki tilgang með að gera 

eitthvað þú veist auðvitað geri ég það“. Aðspurð um hvað hún sækist í í vinnunni sem 

hún hefur ekki núna: „... náttúrulega félagsskapur og þú veist og reglan náttúrlega, 

stundum sefur maður náttúrulega lengur, og maður er að leggja sig á daginn ...“.  

Arinbjörn segist vera mikið á netinu bæði á daginn og kvöldin: „... ég er á netinu á 

kvöldin í leik með einhverjum atvinnuleysingjum í Englandi og Bandaríkjum ...“. „Já eða 

ég fer á Facebook að skamma Pétur Blöndal, skammast út í þjóðfélagið“. 

Aðspurð um félagslega virkni, tengsl við ættingja og vini eða stuðning frá þeim þá 

voru sumir í miklum tengslum eins og Aðalheiður og Anna sem sögðust ekki finna mun á 

tengslum við fjölskyldu og vini fyrir og eftir atvinnumissi, Ari sagðist ekki heldur finna 

mun á samskiptum og Aðalsteinn var í  mjög miklum samskiptum við kunningja og vini. 

Aðalheiður segir aðspurð um hverja hún hitti og um  tengslin við fjölskyldu og vini,  

að hún sé í góðu sambandi við börnin sín og ömmubarn: „Já já ekki kannski dagsdaglega 

ég er alltaf í sambandi við fólk, dóttir mín og ég erum bara rosalega svona mjög góðar 

vinkonur förum í sund saman“.  

Aðspurð um stuðning frá fjölskyldu eða vinum þá segist hún hafa góðan stuðning 

bæði fjárhagslegan og andlegan og segist ekki vera hrædd við að nýta sér það eins og 

hún segir: 

... en svo er ekkert vandamál með fjölskylduna þau bara þau bara við bara  þekkjum  

þetta og hérna ef það er eitthvað ... þá hringir þú ekkert mál, þannig að .... 

Aðspurð um samskipti við annað fólk og hvort að hún merki einhverjar breytingar þar 

virðist Aðalheiður reyna að sækja sér félagsskap með jákvæðu fólki: 
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Ég veit það ekki kannski svona held ég svona viðhorf annars fólks, sem að mér 

finnast  svona maður kannski  að gert það að verkum að maður er farin að velja 

svolítið úr hverja maður vill hitta og hverja maður vill ekki hitta, þessir sem eru í 

þessum hvað á maður að segja uppreisnar neikvæðis kreppu hugarfari ég sækist 

ekkert svakalega mikið í svoleiðis og maður var svolítið var við hérna var við það á 

tímabili að hérna þá dró ég mig bara til baka. 

Anna segir aðspurð um vini og ættingja og tengsl við þau: „Já já ég tala við vini mína á 

hverjum einasta degi“ „Já það er alltaf, ég er aldrei ein, þú veist náttúrulega sonur minn 

er hérna líka“. 

Hún segist þó fara lítið út og elski að vera heima. Hún segist ekki fá fjárhagslegan 

stuðning frá ættingjum eða vinum og sambandið við vini hefur ekkert breyst. Aðspurð 

um hvort það hafi einhver áhrif á félagslífið að vera ekki í vinnu þá finnst henni það ekki 

vera og lítur meira á vinnuna sem sitt aukalíf: 

Já ég á alveg fullt af félagsskap og ég meina ég var að tala við vinkonu mína í símann 

í einn og hálfan tíma áður en að þú komst sko (hlær) þannig að það er alltaf mjög 

mikið samskipti við annað fólk þó að ég sé ekki í vinnu. 

Aðalsteinn virðist sækjast mikið í félagsskap og talar mikið um vini sína og alla 

kunningjana og þá þörf sína að vilja alltaf hjálpa og lýsir því með því að leggja hönd á 

hjartað með tilfinningu og segir það gefa sér mikið: „... en hérna ég þarf að hjálpa ... þá 

er ég að hjálpa fólki, sem að er að leita að vinnu, sem að ég veit að er til staðar eða 

jafnvel sko í boði, hjá einhverjum sem að eiga fyrirtæki sem að ég þekki ...“. 

Hann virðist temja sér jákvæðar hugsanir, deila þeim og hvetja aðra: „Já ég hef 

ofsalega jákvæða hugsun, alltaf verið að segja það við mig á Facebook ...“. „Ég er alltaf 

að hvetja fólk“. 

Aðspurður um hverja hann hitti dagsdaglega þá segir hann: 

Ég hitti náttúrulega bræður mína dálítið mikið, það eru slatti af vinum mínum sem 

kemur hérna í tíma og ótíma svona sérstaklega um helgar, reyna að draga mig út á 

lífið og svona .... 

Hann segist hafa meiri regluleg tengsl við vini sína og bræður frekar en börnin sín og 

þeirra fjölskyldur. Bræðurnir koma með mat til hans og keyra hann þangað sem hann 

þarf að fara. Vinirnir leggja stundum inn á hann pening áður en þeir fara saman eitthvað 

út. Hann er ennþá að veita ráð og aðstoð og fólk leitar gjarnan til hans með vinnutengd 

málefni og lýsir einu slíku símtali: „... hún hringdi í mig um daginn og sagði, ..., ég þarf að 

bera þetta undir þig, það er enn...“. 
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Hann virðist eiga góða vini að og lýsir kunningjum og vinum ítrekað og segir þá 

minnast á hvað hann sé alltaf tilbúin að veita ráðgjöf: „... þú ert alltaf að hjálpa 

einhverjum og þú tekur aldrei pening fyrir þetta“ . 

Aðalsteinn talar stoltur um börnin sín og barnabörn en skilnaðurinn fór illa og hefur 

haft áhrif á samskipti við börnin segir hann: 

Þau allavega sjá ekki ástæðu til að vera eitthvað að spyrja mig hvort að ég vilji koma 

í mat á aðfangadag eða jóladag nei, ég hef aldrei verið spurður að því, en ég hringi 

alltaf í alla og óska þeim gleðilegra jóla .... 

Aðalsteini finnst hann hafa misst tengsl við fyrrverandi vinnufélaga þó að hann sé í 

sambandi á Facebook eða í síma og virðist sakna þess.  

Ari heimsækir móður sína daglega en segist ekki fá mikið af fólki í heimsókn en sé 

hins vegar í símasambandi við marga. Aðspurður um hvort fjölskylda og vinir veiti 

honum sérstakan stuðning þá segir hann að þau vilji allt fyrir hann gera en hafi ekki 

alltaf mikinn tíma. Hann segir samskipti við fjölskylduna hafa lítið breyst frá því hann var 

í vinnu. Hann hefur þó fengið fjárhagslega aðstoð frá ættingja.  

Anton og Arinbjörn eru í minni samskiptum en Anton segir tengsl við ættingja og 

vini ekki vera mikil: „Ja svona reglulegt samband einu sinni í viku hálfs mánaðalega, 

suma hitti ég“ en segir bróður sinn hringja reglulega. Hann fær engan fjárhaglegan 

stuðning frá ættingjum eða vinum og segir: „Enginn fjárhagslegur, ég er ekkert að hanga 

utan í fólki mínu um pening, ég vill bara sjá um þetta sjálfur mér líður betur með það“.  

Antoni finnst hann þó einangrast og finnur stóran mun á því og að vera ekki í vinnu, 

hann  saknar vinnufélaganna og vinnunnar almennt: 

Æi sko ég maður einangrast þegar maður er atvinnulaus sko maður er miklu meira 

einn með sjálfum sér þegar maður er atvinnulaus þarf að skapa sér eitthvað á 

öðrum vettvangi þannig að vinnan er alveg grunnurinn að öllu forsendan fyrir því að 

maður lifi sómasamlegu lífi að það sé regla og maður finnst að maður sé einhvers 

virði í samfélaginu og taki þátt í umhverfinu svo er maður að vinna með 

skemmtilegum vinnufélögum þetta er allt .... 

Ég sakna þess sko vinnan hún hérna það er sko vinnan er viss tegund að hugleiðslu 

þannig að þú ert að einbeita þér að einhverju með öðrum þú ert að skapa sko og 

það gerir manni gott sko, ef maður er ekki í vinnu þá hefur maður mikinn frítíma og 

þá þarf að finna einhverja leið til að virkja þetta sko .... 

Arinbjörn upplifir sig sterkt í skyldum sínum sem faðir og leggur sig fram við að hugsa vel 

um barnið sitt. Bróðir hans kemur með mat til hans þær helgar sem barnið er hjá honum 

og þeir borða saman. 
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7.2.6 Virkni á atvinnuleysistímabilinu 

Spurt var um hvort og hvað viðmælendur hefðu tekið sér fyrir hendur á tímabilinu og 

hvernig þau hafi nýtt tímann síðan þau urðu atvinnulaus.  

Ari sagðist hafa hugsað um að fara í meistaranám en dugurinn hafi verið enginn. 

Hann segir með uppgjöf í röddinni að honum hafi samt alltaf gengið vel í skóla en fannst 

starfstíminn sem hann átti eftir ekki það langur að það tæki því að fara í nám. Hann 

segist því ekki hafa lagt stund á neitt sérstakt eftir atvinnumissinn en hefur aðeins sinnt 

félagsstarfi. 

Anton virkar jákvæður og hefur haft ýmislegt fyrir stafni síðan hann varð 

atvinnulaus. Hann fór aftur í nám og kláraði sveinsprófið sem hann átti alltaf eftir: „Já 

þegar ég missti vinnuna sko þá vildi ég ekki láta deigan síga þannig að ég fór í nám“. 

Anton hefur einnig farið á nokkur námskeið á tímabilinu, lært nýja hluti og unnið í 

sjálfum sér. Hann virðist opinn og jákvæður gagnvart nýjungum og virðist meðvitað vera 

að vinna í því að vera jákvæður og segir: „Annars getur maður lent í þunglyndi ef maður 

er þunglyndissjúklingur það er ekki gott mál...“. Hann segist þó ekki vera sú „týpa“ sem 

lendir í þunglyndi en sé mjög meðvitaður um áhrif atvinnuleysis. Hann var vanur að mála 

hér áður fyrr og haldið sýningar en hefur ekkert málað síðan hann varð atvinnulaus. 

Hann segist þó hafa hug á að byrja aftur að mála og segir það geti skapað tækifæri á 

tekjum. 

Aðalheiður er að klára frekari réttindi á háskólastigi og stundar nám sem telst 10 

einingar þessa önnina. Hún hefur látið gott af sér leiða hjá hjálparsamtökum og sinnir 

þar fólki einu sinni í mánuði.  Hún lýsi einnig áhugamálum sínum: 

Að syngja, að dansa og ég er nýkomin í gönguklúbb þannig að mér finnst það 

gaman, áhugamálin, líkamsrækt sundið, matarræði, búa til mat þú veist ég sinni 

þessu öllu þó maður sé ekki alltaf á einhverjum haus þannig að þá .... 

Anna fór á tvö frumkvöðlanámskeið og hefur unnið að viðskiptaáætlanagerð og farið í 

gegnum nám í stofnun fyrirtækja. Hún hefur einnig verið að sinna sköpunarþörf sinni og 

er alltaf að gera eitthvað í höndunum. 

Aðalsteinn hefur mikinn áhuga á stjórnunarfræðum og segist vera að „stúdera“ hluti 

og er einnig mikið að hjálpa öðrum að þróa áætlanir og hugmyndir: „Já buissnes tengt 

og dálítið oft samfélagstengt“. Hann segist líka hafa sótt uppbyggileg og vinnutengd 

námskeið á þessu tímabili og segist ekki kunna annað en að vera alltaf að.  
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 Já og fjölskyldan mín og börnin mín og systkinin mín og vinir mínir segja, heyrðu 

Aðalsteinn, þú ert ekki atvinnulaus, ef ég þekki þig rétt þá ertu að gera eitthvað 

sem að er út af fyrir sig rétt, ég er búin að .... 

En hann fær aldrei neitt borgað fyrir. 

7.3 Upplifun og viðhorf til atvinnuleitar 

Spurt var hvernig atvinnuleitin hafi gengið, hvort viðmælendur hafi fengið boð um 

vinnu, hvaða kröfur þau gera um vinnu og almennt um stöðu þeirra á vinnumarkaði.  

Hér greindust tveir undirflokkar. 

7.3.1 Viðhorf til aldurs á vinnumarkaði 

Mjög sterkar skoðanir komu fram um aldurssamsetningu á vinnumarkaði. Allir 

viðmælendur töluðu um aldurinn sem stóra hindrun í því að vera ráðinn í vinnu. Ari 

segist til dæmis hafa reynslu af því að það sé mjög erfitt fyrir yngri mann að ráða sér 

eldri menn sem undirmenn: „Það bara veit ég af reynslu“ segir Ari og heldur áfram: 

Ég er búinn að vera þrjátíu ár á vinnumarkaði. Með toppmönnum. Alveg 

toppmönnum. Og þetta segi ég alveg fullum fetum. Að yngri menn, þeir veigra sér 

stórlega við því að ráða eldri menn sér sem undirmenn. Bara ekki að ræða það. 

Nema að þú sért alveg 100% öruggur um sjálfan þig og það eru mjög fáir sem 

treysta sér í það. Þetta fullyrði ég, alveg fullyrði. 

Aftur á móti segist Ari hafa mótast sjálfur af sínum eldri stjórnendum og segir: 

... ég var svo heppinn að mótast undir svona klárum mönnum. Þeir voru svo flottir 

og drífandi og skemmtilegir. Svona hvatning skilur þú. Það voru bara forréttindi að 

vinna með þessum mönnum. Ég er að segja þér alveg eins og er .... 

Hann vísar svo í kynslóðaskiptingu á vinnumarkaði og segir: „Þannig að ég er ekkert viss 

um að ég mundi fúnkera undir einhverjum strák sem hefur kannski lítið til brunns að 

bera“. 

Anton tjáir sig um aldur á vinnumarkaði og upplifir að fagið sé í hættu ef eldra fólk 

er ekki ráðið til vinnu í hans fagi: 

... svona að kemur upp úr ungir menn að vinna engin gamall sko, eldri, það er bara 

ávísun á það að stéttin líður undir lok sko ... sko mín upplifun sko er sú á þessu ... 

þegar menn eru komnir á minn aldur þá á bara ýta þeim af borðinu sko, vilja fá 

einhverja unga menn og já .... 

Aðalheiður lýsir sinni upplifun varðandi aldur og atvinnuleit: 
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 Sko ég held að mín tilfinning er allavegana sú að aldurinn hjá mér skiptir svolítið 

máli, þó svo ég sé með alla þessa reynslu og þar sem ég er búin að vera að vinna að 

ég held ég er komin á þennan skemmtilega aldur að þá sem sagt sé eitthvað sem er 

æskilegt .... 

Aðspurð um hvað þurfi að breytast segir hún: 

... nei ég held að þeir þurfi bara að kunna að meta og virða þennan aldur, því við 

erum ekki með nein börn sem eru að hefta okkur niður við erum ekki á 

barneignaaldrinum þannig að við gætum allt í einu orðnar ófrískar og farið í frí, við 

höfum miklu meiri tíma, miklu viðsýnni, þannig að ég held að þetta, að hugarfarið 

hjá atvinnurekendum þurfi að breytast svolítið .... 

Anna horfir á sjálfa sig og reynir að máta sig inn í vinnu sem hún getur hugsað sér að 

stunda miðað við aldur, hún hugsar mikið um hvað henti konu á hennar aldri og á erfitt 

með að hugsa til þess að þurfa að vinna sig upp aftur. 

Aðalsteinn segir aðspurður um aðalástæðuna fyrir stöðu hans í dag: 

... nú erum við í þessu hruni og við höfum fullt af ungu fólki sem að hefur unnið í 

fjármálafyrirtækjum og ýmsum öðrum, hámenntað fólk sem að er núna komið með 

töluvert mikla reynslu af þessu ástandi og aðdragandanum og afleiðingunum, við 

eigum að styðja við bakið á svona fólki og virða reynslu þeirra, en við eigum líka að 

virða reynslu manna þó að þeir séu eldri, menn sem að eru búnir að reka fyrirtæki, 

stjórna samtökum, fyrirtækjum í gegnum áratugi, nei, minnimáttarkenndin í 

hausnum er svo mikil að við ráðum ekki fólk ef að það er komið fram yfir fimmtugt. 

Hann virðist vonsvikin yfir þessari stöðu og segir: „... hvað heldurðu að ég hafi kennt 

mögum af þessum ...“. 

til dæmis núna sko þegar að var auglýst þarna hjá ... ég sótti um það alveg um leið, 

það hringdu þrír í mig og tveir úr ... til að biðja mig að sækja um ... nei nei, það var 

einhver gutti sem að fékk það .... 

Hann segir bæði fjölskyldu og vini vera hissa á að maður í hans stöðu sé ekki kominn 

með vinnu. 

Arinbjörn tekur undir þessar skoðanir og  lýsir einu viðtalinu sem hann fór í: 

... en hún þurfti nú ekkert annað en að horfa bara á mig, hún er rekstrarstjóri en 

hafði verið yfirmaður minn til þess að ég sá það alveg að ég væri of gamall ... þetta 

á að vera 25-35 ára og óma af ferskleika, ég var ekki eins af því að ég er ekki í 

þessum standard ég er ekki 25-35 og óma af ferskleika skilurðu .... 

7.3.2 Tækifæri á vinnumarkaði og kröfur til vinnu 

Spurt var hvernig atvinnuleitin hafi gengið og voru þau öll sammála um að hún hafi ekki 

gengið vel, þrátt fyrir að hafa nám og reynslu á sínu sviði. 
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Ari dæsir þegar hann segist hafa sótt um einhverjar 30-50 stöður og verið boðið 

fjórum sinnum í viðtal. Hann lýsir ástandinu svona: „Alveg steindautt“  Hann sótti meira 

um vinnu í byrjun en minna eftir því sem á leið tímabilið: 

Nei, ég bara nenni þessu ekki lengur. Ég sótti dálítið um fyrst. Það var náttúrulega 

ekkert eftir hrun. Fyrstu tvö árin var ekki neitt. Það var ekkert sko. Þetta eru fimm 

ár síðan. Svo svona á þriðja- fjórða ári sótti ég dálítið um .... 

Síðustu mánuði segist hann einingis hafa sótt um: „Lítið. Eina, tvær stöður“. 

Aðalheiður var spurð hvernig atvinnuleitin hafi gengið og segir: „Sko ég er búin að 

vera að sækja örugglega hvað, frá því í júlí kannski svona 20 störf 25 störf“. Hún segist  

hafa sótt um „hitt og þetta“ og „meira  að segja í sjoppu“ en aðeins fengið eitt 

starfsviðtal sem var alveg nýlega.  

Anton segist hafa sótt um „margar vinnur“. Hann hefur farið í þrjú viðtöl vegna 

atvinnu á öllum þessum tíma en aldrei fengið boð um vinnu. Arinbjörn segist sækja um 

öll störf, að minnsta kosti 10 á mánuði og spurður um hvort að hann fái almennt svör við 

umsóknum sínum segir hann:  

Fyrir 2012 fékk ég aldrei svör eða kannski bara eitt eða tvö til baka, 

tölvuautomatískt, núna er ég búin að fara í fjögur viðtöl núna seinustu tvo mánuði. 

Aðspurð um hvort Anna hafi fengið boð um vinnu segir hún: 

Ég hef alltaf gert það áður, í rauninni voðalega lítið þurft að vera í atvinnuleit, því að 

ég hef yfirleitt bara fengið boð um vinnu en ég er bara búin að vera, að því að ég er 

búin að vera svo low profil með orkuna í mér .... 

Anna vísar aftur í  orkuleysi og vanlíðan og segist ekki hafa verið mjög virk í að sækja um 

„almennilega vinnu“ undanfarið og ekki fengið boð um neina vinnu. Hún hefur þó 

eitthvað verið að sækja um á veitingahúsum sem hún segir þó að sé langt fyrir neðan 

það sem hún getur: 

... ég hef verið að sækja um veitingastaða... skilurðu eitthvað sem að ég veit að er 

langt fyrir neðan það sem að ég get sko ...  og hérna ég veit að þessir staðir þeir eru 

kannski ekkert endilega að ráða fólk á mínum aldri skilurðu, það er náttúrulega líka 

mjög erfitt að vera alltaf að byrja upp á nýtt þú veist þú náttúrulega byggir þig upp í 

tekjum og svona og svo detturðu bara niður og byrjar á nýjum stað skilurðu, þannig 

að ef að ég færi að byrja einhvers staðar núna, þá væri ég kannski með einhvern 

1300 kall á tímann, maður verður alveg bara fuck, þannig að ég er núna búin að 

vera bara brainstrom, mig langar svo að gera eitthvað sjálfstætt ... og hérna langar 

bara að fara að gera eitthvað sjálf. 
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Aðalsteinn heldur vel utan um umsóknir sínar um atvinnu og segist vera búin að sækja 

um 71 starf og fá 18 sinnum svar: 

Ja sko, ég náttúrlega skynja sko heildarmyndina að baki atvinnuleysi það er að segja 

frá sjónarhorni samfélagsins og fyrirtækja og rekstri og öllu því, skynja það, en sko 

mér finnst til háborinnar skammar ég skulu vera búin að sækja um 71 sinni ...  já frá 

2010, og ég er búin að fá átján sinnum svar . 

Aðspurður um hvort honum hafi verið boðin vinna segir hann að hann hafi farið í nokkur 

viðtöl: „Já ég hef nokkrum sinnum lent svona í semi úrslitum og þá tapa ég yfirleitt fyrir 

...“ . 

Einnig var rætt um hvaða aðrar ástæður en aldurinn gætu legið að baki 

erfiðleikunum við að fá vinnu. Aðalheiður nefndi að það að vera ekki nýkomin úr skóla 

gæti skipt máli. Þar sem vinnuveitendur héldu að hún væri kannski ekki „up to date“ og 

tengir það líka aldrinum og viðhorfinu til eldra fólks almennt, að það sé að verða úrelt. 

Einnig talar hún um að það sé kannski viðhorf hjá atvinnuveitendum að það sé ekki hægt 

að stjórna eldra fólki eins og því yngra og að eldra fólk geri meiri kröfur: 

Það sem að mér svona það sem ég hef tilfinningu fyrir að þeir vilji frekar þá sem eru 

nýkomnir úr skóla sem að eru ég veit ekki hvort að maður finnist maður svona 

kannski ekki nógu „up to date“ skilur þú þó svo maður sé búin að vera á þessum 

markaðnum í einhvern x tíma og þú veist þá er maður kannski ekki alveg með það 

allra nýjasta en það er ekkert mál fyrir mann að læra það ég held að þeir hugsi 

þannig að þegar maður er komin á þennan aldurinn þá er maður kannski er maður 

farin að hugsa öðruvísi maður framkvæmir öðruvísi það er ekki alveg hægt að skóla 

mann eins mikið til og þeir vilja og maður gerir kannski meiri kröfur heldur en þessir 

sem eru nýir held að þetta sé svona .... 

Ari er á sömu skoðun og Aðalheiður hvað varðar að vera „up to date“ og segir að það sé 

mjög mikil samkeppni á þeim markaði sem hann starfar í varðandi nýja þekkingu. 

Anton segir að yngra fólk þekki stundum ekki réttindi sín á vinnumarkaði eins og 

eldra fólkið gerði frekar og því gætu vinnuveitendur notfært sér það.  

Ari talar líka um að tengslanet virðist mikið vera notað við atvinnuleit og þeir sem 

þekkja ekki rétta fólkið fái síður vinnu: „Ég myndi halda bara af því að ég hafði ekki 

einhverja sem ýttu á mig, ýttu fyrir mig. Ég held bara að það skipti 90%“. 

Arinbjörn hefur miklar skoðanir á vinnumarkaðnum, hann er mjög gagnrýninn og 

segir að viðhorfið virðist vera að ráða fólk á sem lægstum taxta. Aðspurður um hverja 

hann telji ástæðuna vera fyrir stöðu hans vera segir hann:  
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Vegna þess að það er ekki nógu mikið framboð af, það er út af þessu að þar sem að 

ég er ekki með háskólaréttindi og engin frændi minn eða nánasti ættingi er hluthafi 

í einhverju fjárfestingafélagi og hefur þess vegna ekki ítök inn í neitt einasta 

fyrirtæki starfandi á markaði .... 

Spurt var um hvernig kröfur þau gerðu til vinnu og hvort þau myndu taka hvaða vinnu 

sem er.  

Anton myndi helst vilja vinna við sitt fag en myndi samt láta sig hafa eitthvað annað. 

Arinbjörn segist taka hvaða vinnu sem er og aðeins hugsa um fjárhagslegt öryggi í þeim 

efnum. Aðalsteinn segist hafa það mikla reynslu og vera vel að sér í ýmsu og gæti því 

gert ansi margt nema að vinna mikla líkamlega vinnu: „Já ég myndi grípa hana um leið, 

vegna þess að ég veit það að ég er komin heim um kvöldmat. Þá get ég hamast í hinu“. 

Ari, Aðalheiður og Anna gera meiri kröfur um vinnu. Ari vill eitthvað svipað og hann 

var að vinna við, hann segist alltaf hafa fengið að vinna sjálfstætt og vilji helst hafa það 

þannig.  

Aðalheiður ræðir laun og að mikilvægast sé að vinnan sé gefandi: 

O jú jú að sko miða við það að ég er ein þá get ég ekki bara verið með svona laun 

sem varla skríður yfir hundrað þúsund kallinn ég líka með mína menntun, þetta er 

það sem maður er farin að læra líka að sko maður er farin að meta sjálfan sig 

öðruvísi maður tekur ekki hverju sem er af því ég er þetta og þú veist, þannig ... já 

ég ætla ekki í þann pakka ég vil gera eitthvað sem að gefur mér eitthvað sem að er 

sem mér finnst skemmtilegt og ég mun hlakka til að gera ég þú veist ég vill þá 

frekar herða svolítið ólina aðeins lengur þangað til, ég vil láta mér líða vel,  ég er 

ekki, ég er búin að lifa alltof lengi til að vera í einhverjum leiðindum skilur þú, 

þannig að ég elska sjálfan mig alltof mikið til þess skilur þú, þannig .... 

Anna gerir helst þær kröfur að komast í vinnu sem er til frambúðar og hana langar til að 

vinna við en ekki bara eitthvað bráðabirgða:  

Það er líka eitt sko að mig langar svo að fara í vinnu sem að ég get hugsað mér að 

vera í ekki bara eitthvað sem er bráðabirgða þú veist sem að ég sé mig ekki í ....  

Aðspurð um hvort hún myndi taka hverju sem er: „Ef að ég þyrfti að gera það virkilega 

sko, en hérna mig langar rosalega mikið að fara í einhverja vinnu sem ég sé mig í ...“. 

Viðmælendur voru spurðir hvernig þau sæju fyrir sér að komast út á 

vinnumarkaðinn aftur. Aðalheiður, Aðalsteinn og Anna voru að hugsa um sjálfstæðan 

rekstur og gera eitthvað sjálf og Anton er einnig að byrja að hugsa í þá áttina. 

Aðalsteinn segist vera að huga að sjálfstæðu verkefni og vinna að hugmyndum og 

stofnun á fyrirtæki með öðrum. Aðalheiður á sér drauma um sjálfstæðan rekstur og er 
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með viðskiptahugmyndir: „Já þú veist, ekki bara að hjálpa öðrum að lifa sína drauma 

mér langar líka að lifa mína“. Hún segir þetta vera spurningu um peninga af því að það 

tekur tíma að byggja upp rekstur og segir erfitt að standa í „svona löguðu“ ein og segist 

vanta einhvern stuðning: 

... svona sem support þannig að ég er bara ein mig vantar stuðninginn alveg sama 

hvort þetta er karl eða skilur þú, ef að ég væri í sambúð eða gift eða eitthvað þá 

gæti ég kannski frekar leyft mér að gera eitthvað svona af því ég þyrfti ekki alltaf að 

treysta á sjálfan mig .... 

Anna er að reyna að sjá út einhverja leið til að verða sjálfstæð og er með hugmynd sem 

hún ætlar að fara að skoða betur. Hún þarf að bæta við sig námi til þess og segir eins og 

Aðalheiður að það þurfi peninga í upphafi: 

Sko, það er ég þarf að eiga bíl til ef að ég ætla að vera í þessu og ég þarf að kaupa 

mér bíl, ég þarf náttúrulega að eiga pening líka til að starta því, en hérna mig langar 

bara ekkert að fara aftur á einhvern veitingastað og vera með einhver skítalaun og 

vera í einhverju púli, mig langar að gera eitthvað meira. 

Hún virðist vera þreytt á ástandinu og upplifir sig fasta á einhverjum stað sem erfitt er 

að komast frá. 

Anton er líka með hugmyndir, hann hefur listræna hæfileika sem hann er að 

undirbúa að fara að nýta sér betur og sér jafnvel fyrir sér að geta fengið einhver laun 

fyrir. 

Ari og Arinbjörn voru frekar vonlitlir í sínum svörum hvað varðar að komast út á 

vinnumarkaðinn. Aðspurður hvernig hann sjái fyrir sér að komast á vinnumarkaðinn 

aftur segir Ari:  

Ég veit það ekki. Ég sé bara enga lausn á því. Það er ekkert að gerast ... ja, sko ég er 

eiginlega bara búinn að gefa þetta upp á bátinn. Ég verð bara að vera hreinskilinn. 

Hann vísar í hvað margir eru á markaðinunum og samkeppnin hörð: 

Þarna eru náttúrulega allskonar séní inn á milli, þannig að ég held að maður eigi 

bara ekki séns í þetta lið ... ég er bara búinn að sætta mig við þetta, þetta verður 

svona. Bara því miður. 

Arinbjörn hefur svipaðar skoðanir á ástandinu: „Tölfræði, kalt mat á stöðinni 

tilfinningalegast er engin vinna, aldrei ...“. 
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7.4 Sjálfsmat, hugarfar og sátt  

Ekki var beint spurt um sjálfsmat en margt kom fram í viðtölunum sem flokka má sem 

mat á sjálfum sér hvort sem viðmælendur mátu sjálfa sig út frá aðstæðum sínum eða 

getu til vinnu sem og ýmsu öðru.  

Ari, Aðalsteinn, Aðalheiður og Anna upplifa sjálf sig til dæmis sem mjög hæfa 

starfskrafta og Ari lýsir því sérstaklega hvað honum finnst ósanngjarnt hvernig fyrir 

honum er komið:  „Stundun veit maður bara að maður er góður í hlutunum“.  

Anton lítur líka á sig sem góðan starfskraft þó að það hafi ekki komið eins sterkt 

fram og hjá hinum, hann er til dæmis nýlega búinn að ljúka sveinsprófi og hefur verið að 

endurmennta sig á sínu sviði.  

Anna horfir aftur á móti aðeins öðruvísi á sjálfa sig en aðallega vegna aðstæðna 

sinna og dæmir sjálfa sig hart: „Atvinnuleysi, mér finnst ég algjör aumingi sko, alveg 

algjör auli“. Innst inni hefur hún samt trú á sér en „þarf að koma sér í gang“ að eigin 

sögn og lýsir því hvernig hún myndi standa sig undir „eðlilegum kringumstæðum“: 

... ég fer í gang þú veist ég er ógeðslega dugleg að vinna í vinnu, frábær 

starfskraftur sko, góður sölumaður og þú veist ef að ég er að vinna í búð ég set allt 

á fleygiferð sko .... 

Ekki var heldur spurt beint út í hugarfar en það kom þó fram í mjög mörgum svörum 

hvort viðmælendur voru almennt jákvæðir eða neikvæðir. Aðalsteinn og Aðalheiður 

voru sérstaklega glaðleg og jákvæð. Anton var líka jákvæður en sagðist þurfa að hugsa 

sérstaklega mikið um að reyna að vera jákvæður. Ari var hvorki neikvæður né jákvæður 

en hafði litla von. Önnu og Arinbirni virtist líða verst og Arinbjörn var einstaklega 

neikvæður út í samfélagið. Anna er þó bjartsýn á að hún nái sér upp úr vanlíðaninni og 

geti þá orðið eins og hún á að sér að vera. Þetta sést betur í svörum viðmælenda um 

hvernig þau horfa til framtíðar og hversu sátt þau eru við lífið. Þegar Ari var spurður um 

sátt þá segir hann: 

Ja, maður er ekki sáttur við allt. Það fór margt öðruvísi en maður ætlaði sér ... eins 

og ég segi, þetta var extra sárt af því að þetta var dálítið stór hluti af lífi mínu. Þetta 

var það sko ... ég fórnaði þarna námi. Hætti við að fara í framhaldsnám. Út af þessu 

... en eins og ég segi, vinnan var mjög stór hluti af mínu lífi. 

Hann segist því ekki vera sáttur á því sviði: „Nei. Engan veginn. En ég ætlaði aldrei að 

vinna lengur en til 60-65 ára“´. 
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Anton lýsir jákvæðni sinni en það er nokkuð sem sem hann segir í lokin sem vekur 

rannsakanda til umhugsunar um að það geti verið átak fyrir hann að halda jákvæðninni: 

Ég þakka bara fyrir að vera til sko og það á bara njóta lífsins sko augnbliksins vera 

jákvæður reyna að bæta sjálfan sig þó maður sé með fullt að göllum í eftirdragi sko 

felandi niður í skúffum bak við skápa og svona eða bara að reyna að vera jákvæður. 

Spurning til Aðalheiðar um hversu sátt hún er við lífið: 

Já ég er sko sátt við það á mjög mörgu leytinu til en ég er ekki sátt við sko að geta 

ekki gert eitthvað meira úr því þú veist lenda á alla þessa veggi og hérna geta ekki 

gert hlutina sjálf. 

Aðspurð um hvaða augum hún líti til framtíðar: 

Þetta er bara verkefni fyrir mig það er ekkert öðruvísi. Að ég verð að fá fleiri dyr til 

að opnast ... já og ekki bara sjálf heldur bara reyna að viða að mér og afla mér þess 

sem ég get þá unnið eitthvað úr þannig lagað séð ... já já og hérna bara reyna að ... 

það eru margir margir í heiminum sem hafa það miklu miklu miklu verra heldur en 

ég .... 

Anna lítur þrátt fyrir allt björtum augum til framtíðar og finnst eins og hún fari að ná sér 

upp úr vanlíðan eftir erfitt samband síðustu árin og trúir því að eitthvað betra komi til:  

... þannig að ég trúi því alveg að það er einhver ástæða fyrir þessu öllu, ha það er nú 

helvíti fúlt ef að maður er búin að lenda í svona bulli, gjaldþrota, missa heimili sitt 

og ganga í gegnum allt sem að maður er búin að ganga í gegnum ef að það væri 

ekki eitthvað gott sem að biði manns .... 

Aðalsteinn segist sáttur og vísar í að hann hafi átt gott líf: 

Ég er mjög sáttur við það, ég er mjög sáttur við lífið af því að ég kunni að lifa því ... 

nei og af því að ég er svona jákvæður og ég er fljótur að breyta neikvæðum hluti í 

jákvæða hluti þá líður mér bara vel. 

Aðspurður um hvaða augum hann líti framtíðina segir hann: „Hún er mjög björt, hún er 

mjög björt þrátt fyrir bréfið sem að ég fékk í morgun“. Hann stendur upp og sýnir 

rannsakanda bréf frá Tryggingastofnun um samþykki á örorkumati. 

7.5 Aðstoð og lausnir 

Lauslega var spurt um hvort og/eða hvernig viðmælendur hefðu nýtt sér aðra aðstoð en 

fjárhagslega, til dæmis frá Vinnumálastofnun, félagsþjónustu, heilsugæslu eða annað. Í 

ljós kom að sumir virtust ekki alveg gera sér grein fyrir því hvað væri í boði á þessum 

stöðum. Einnig kom í ljós að viðmælendur mundu ekki endilega hvað þeir hefðu gert og 
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hvort þeim hafi verið boðið eitthvað. Sumir sögðust hafa farið á „eitthvað svona 

tölvunámskeið“ eða að læra að gera ferilskrá.  

„Nei, ég hef nú ekki... jú, ég hef farið á vegum Vinnumálastofnunar á helling af 

námskeiðum ...“ sagði Ari. Aðalsteinn man þó eftir að honum hafi verið sagt að hann 

þyrfti að fara á námkeið: 

Já. þá missir þú atvinnuleysisbæturnar, heyrðu þá hugsaði ég með mér, hvað mig 

langar mig til að rifja upp, hvað langar mig til að rifja upp og þetta var í nóvember 

og námskeiðið byrjaði .... 

Hann segir að þetta hafi verið það eina sem hann hafi farið á og það hafi verið mjög 

gaman. 

Þegar rannsakandi spurði Önnu hvort hún hafi sótt sér aðstoð vegna vanlíðunar þá 

segist hún ekki hafa gert það og segir líka: „... ég hef aldrei hitt þennan félagsráðgjafa 

sem hringt hefur í mig“. 

Aðalsteinn sagðist þó hafa farið á öll námskeið sem honum var boðið á og var 

ánægður með það. Arinbjörn hafði verið í  Vinnumarkaðsúrræði í 12 mánuði en fékk 

ekki áframhaldandi vinnu eftir það. 

Þegar spurt var um hvort þeim fyndist þörf á meiri þjónustu, stuðningi eða einhvers 

konar aðstoð þá var heldur ekki mikið um svör eða kröfur og Ari sagði: „Ég sé það nú 

ekki. Ég sé ekki að mig vanti neitt svoleiðis. Ég held ekki sko“. 

Anton virtist ekki gera miklar kröfur þegar hann var spurður hvað hann myndi vanta: 

Vanta, já inn í þetta kerfi já það er sko mér finnst sko það er frábært að hafa meira 

svona ferðafrelsi , ef maður fengi frítt í strætó þá hefði maður það um bæinn og 

svona .... 

Aðspurður um hverju það myndi breyta fyrir hann: „Ég færi í allar laugar hérna í bænum 

og heimsækja alla, það er partur af því að ganga og hreyfa sig sko ...“. Hann sagði þó 

aðalatriðið vera að örva atvinnulífið. 

Anna og Aðalheiður segjast geta hugsað sér að stunda nám en reglur um að vera í 

atvinnuleit á fjárhagsaðstoð virðast ekki bjóða uppá það. Anna segir fjárhaginn standa í 

vegi fyrir því að hún fari í frekara nám. Þó að námið væri lánshæft þá er hún með gamalt 

gjaldþrot á bakinu sem stendur í vegi fyrir námsláni. En ef hún fer í skóla þá dettur 

fjárhagsaðstoðin út: 

Til dæmis bara það að ef að ég færi í eitthvað nám að ég gæti verið með einhvern 

stuðning í því, já ef að ég til dæmis færi í skóla að þá dettur allt út, þannig að það 
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stoppar mann ef að maður vill fara og læra eitthvað til þess að geta til dæmis farið í 

einhverja almennilega vinnu ha, maður er heyra alveg fólk með hörkunám og er 

bara að moka skurði skilurðu þannig að það er ekkert endilega alltaf uppskrift af 

góðri vinnu sko þó að fólk fari í nám ....  

Sko það náttúrlega myndi auðvitað skipta máli ef að maður gæti farið í nám með 

stuðning, það myndi skipta rosalega miklu máli það væri náttúrlega bara toppurinn. 
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8 Umræða 

Í þessum kafla  verður rannsóknarspurningum svarað og niðurstöður ræddar með 

hliðsjón af kenningum sem kynntar hafa verið. Í upphafi voru settar fram eftirfarandi 

þrjár spurningar sem rannsókninni er ætlað að svara:   

 Hvernig upplifa viðmælendur stöðu sína, líðan og virkni? 

 Hvernig upplifa þeir tækifæri sín á vinnumarkaði?  

 Hverjar eru þarfir hópsins varðandi stuðning og úrræði? 

Hugmyndafræði velsældar var grunnurinn að viðtalsramma rannsóknarinnar og getur 

velsældarlíkanið nýst vel bæði til að greina hvað getur farið úrskeiðis í lífi fólks en ekki 

síður til að útskýra þá áhrifavalda sem stuðla að betra lífi. Umræður verða því einnig 

tengdar þeim grunni. 

Umfjöllun er skipt í kafla þar sem hverri spurningu er svarað. Þar verða settar fram 

ályktanir og notuð dæmi úr niðurstöðukafla eftir því sem við á.  

8.1 Hvernig upplifa viðmælendur stöðu sína, líðan og virkni? 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að einstaklingar í hópi 

langtímaatvinnuleitenda 50+ séu nokkuð misjafnlega staddir hvað varðar stöðu, líðan og 

virkni. Þeir hafa ólíkan bakgrunn og starfsferil að baki auk þess sem atvinnumissi bar að 

á mismunandi hátt. Jafnframt bregðast þeir missterkt við atvinnumissi og afleiðingarnar 

eru ólíkar þó í heildina megi segja að verulegar breytingar verði á lífi þeirra allra.  

Við atvinnumissi verða mismunandi viðbrögð. Líðan getur verið tengd því hvernig 

atvinnumissir kemur til. Sumir upplifa atvinnumissi sem mikið áfall og í kjölfarið 

áfallakreppu (Cullberg, 1975). Uppsögn úr vinnu, jafnvel eftir margra áratuga starf getur 

haft veruleg áhrif á líðan einstaklings til lengri tíma litið og viðbrögð verið um margt 

svipuð sorgarviðbrögðum vegna ástvinamissis. Einn viðmælandi upplifði atvinnumissinn 

sérstaklega erfiðan og fimm árum síðar upplifir hann enn vanlíðan sem lýsir sér sem 

vonleysi og tilfinningar um að á sér hafi verið brotið. Þessi viðmælandi skilgreindi stöðu 

sína í lífinu einna helst í gegnum vinnuna og vinnan var undirstaðan í hans lífi. Þar var 
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hann í góðri stöðu, hafði góð laun, átti góða félaga, hafði aðgang að góðum mat og var 

glaður og sáttur. Annar viðmælandi upplifir líka ósanngirni en meiri sátt þar sem hann er 

mun sáttari við lífið í heildina og segir að þar komi inn farsæll vinnuferill, fjölskylda og 

börn, góðir kunningjar og vinir í gegnum tíðina. Þó að hann hafi misst vinnuna og sé ekki 

sáttur við að vera ekki í launaðri vinnu þá líður honum mun betur en hinum sem upplifði 

vinnuna sem sitt aðal líf. Viðbrögðin virðast líka stýrast af því hvort fólk upplifi 

atvinnumissi persónulegan eða eitthvað sem er ekki í þeirra valdi, eins og tveir 

viðmælendur lýsa og vísa í ástandið á vinnumarkaði á þessum tíma. Þar samsömuðu þeir 

sig við aðra og tóku atvinnumissi ekki eins persónulega til sín þó að hann hafi verið 

erfiður.   

Sterkt vinnugildi kom fram hjá viðmælendum sem styður kenningar sem fram hafa 

komið um þessa kynslóð (Guðrún Helga Magnúsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2011). Þau virðast öll hafa sterka þörf fyrir að vera í vinnu og einn lýsir því að vera 

atvinnulaus sem „engan veginn eðlilegu ástandi“  og  að hann sé „bara ekki þátttakandi í 

lífinu“.   

Þrír þátttakendur finna fyrir töluverðri vanlíðan sem lýsir sér með eftirsjá, 

ósjálfstæði, áhyggjum, kvíða og örvæntingu en á sér þó mismunandi skýringar. 

Viðmælendur upplifa ósjálfstæði við það að ná ekki endum saman fjárhagslega, sem er í 

samræmi við kenningar Fryer og Payne (1986). Eftirsjáin lýsir sér með hugsunum um 

stöðuna eins og hún var og má velta fyrir sér hvort að viðkomandi sé fastur í sorgarferli 

sem ekki hefur verið unnið úr en þá getur verið hætta á að stöðnun og gremju 

samkvæmt Cullberg (1975). Viðkomandi nær þá ekki að sætta sig við hina nýju stöðu og 

á erfitt með að halda áfram með líf sitt. Einn viðmælandi lýsir örvæntingu sinni sem 

byggir á því að vera þetta gamall, ekki með fasta vinnu, lítið nám og enga fasta 

framtíðarsýn. Hann er líka hræddur við að missa sjálfstæði sitt ef hann þiggur vinnu sem 

hann hefur enga löngun til að sinna og er illa borguð. Hér má sjá glögga tengingu við 

kenningu Warr (1987) sem snýr að nauðsyn þess að hafa tækifæri til að stjórna eigin lífi, 

hafa tækifæri til að nýta hæfileika sína og hafa hlutverk og einhverja fasta félagslega 

stöðu í lífinu. Erfitt samband við fyrrverandi maka hefur auk þess mikil áhrif á þennan 

viðmælenda og tengir hann vanlíðan sína líka við það sem kemur að mikilvægi þess að 

hafa góð félagsleg tengsl eins og Warr (1987) fjallar einnig um. Einn viðmælandi sker sig 

þó nokkuð úr hópnum og líður hvað verst. Hann upplifir mikla vanlíðan vegna stöðu 

sinnar, finnur til mikils óöryggis og finnst aðrir dæma sig hart. Hann þjáist af 

fjárhagsáhyggjum og bregst við með að gagnrýna og skammast út í kerfið, 
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vinnumarkaðinn og samfélagið allt. Hann hefur þungar hugsanir og segir þetta ástand 

draga niður sjálfsmyndina og talar um atvinnuleysisdrauginn og nefnir í því sambandi 

þunglyndi. 

Hinir þrír viðmælendurnir virðast finna minna eða lítið fyrir vanlíðan. Þeir vísa í 

ástæður, eins og að kenna sjálfum sér ekki um ástandið og temja sér jákvætt viðhorf. 

Einn viðmælandi vísar í þrautseigju og reynslu af að takast á við erfiðar aðstæður sem 

hefur hjálpað honum til að takast á við aðstæðurnar í atvinnuleysi. Einnig nefna þeir 

atriði eins og að leyfa ekki aðstæðunum að verða óviðráðanlegum, bregðast strax við og 

takast á við vandamálin jafnóðum. Hér eru viðmælendur á vissan hátt að lýsa því 

hvernig þeir ná að nýta sér styrkleika sína til að  hjálpa sér að takast á við aðstæður 

sínar. 

Góð líkamleg heilsa er talin tengjast líðan mjög sterkt samkvæmt Warr (1987) en 

þáttakendur lýstu líkamlegri heilsu sinni nokkuð góðri, einn viðmælandi nefndi þó að 

hann þyrfti að fresta læknisheimsóknum vegna fjárhagsstöðu sinnar.  

Þegar kemur að svefnvenjum, mataræði og hreyfingu er nokkuð góð regla hjá 

flestum. Fjórir viðmælendur segjast fá reglulegan svefn. Þrír viðmælendur huga vel að 

mataræðinu og töluðu um hollustu í þeim efnum. Tveir viðmælendur sögðust þó ekki 

vera alveg sáttir við mataræðið. Meirihlutinn eða fjórir viðmælendur stunda reglulega 

hreyfingu, göngur á hverjum degi, sund eða annað. Einn viðmælandi segist gera sér 

grein fyrir nauðsyn þess að hreyfa sig og segist alltaf vera á leiðinni að taka sig á en ber 

fyrir sig orkuleysi. Hann vakir lengi fram eftir yfir sjónvarpinu, fer í rúmið milli tvö og þrjú 

og leggur sig á daginn. Þessi viðmælandi lýsir almennt meiri vanlíðan en hinir. Sá 

viðmælandi sem líður einna verst segist velja að sofa 10-12 tíma á sólarhring til að þurfa 

ekki „að hugsa erfiðar hugsanir“. Hann segist borða mjög einhæfa fæðu og aðeins einu 

sinni á dag til að spara og geta mætt óvæntum útgjöldum. Hann stundar ekki hreyfingu 

og segir ástæðuna fyrir því vera að hreyfing auki líkamsbrennsluna og þá þurfi hann að 

borða meira. 

Líðan og virkni fólks eru talin tengjast daglegu skipulagi í atvinnuleysi samkvæmt 

kenningum Jahoda (1981). Skipulag dagsins hjá viðmælendum var í nokkuð föstum 

skorðum. Hér vakna spurningar um hvort fólk sé farið að sætta sig við aðstæður sínar 

eins og Fryer og Payne (1986) fjalla um á þriðja stigi stigskenninga í tengslum við 

atvinnuleysi. Að minnsta kosti voru fjórir viðmælendur með nokkuð fast skipulag á 

deginum og sá fimmti gerði sér vel grein fyrir nauðsyn þess að hafa skipulag þó að 
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vanlíðan stæði í vegi fyrir því eins og staðan var í augnablikinu. Þessi viðmælandi var 

tiltölulega nýbúinn að missa hlutastarf sitt og nýbúinn að slíta tengsl við maka og var þá 

hugsanlega á öðrum stað tilfinningalega en hinir og meiri óregla var á skipulaginu. Einn 

sagði að ef hann hefði ekki skipulagið þá væri hann að hugsa um sína „ömurlegu stöðu“ 

og annar sagðist þurfa að aga sig og það væri með ólíkindum hvað honum tækist að 

halda regluseminni. Hér virðast birtast tengingar við kenningar Jahoda (1981) um 

hvernig skortur á tíma- og dagsskipulagi tengist vanlíðan. Hversu vel viðmælendur 

virtust búnir að ná tökum á daglegu skipulagi gæti bent til þess að því lengur sem fólk er 

atvinnulaust hætti það að finna eins mikið fyrir þessum skorti eða að minnsta kosti 

þannig að það er búið að ganga í gegnum það tímabil og búið að koma sér upp sínu eigin 

skipulagi.   

Félagsleg tengsl og virkni tengjast líðan mjög sterkt samkvæmt Warr (1987), Jahoda 

(1981) og hugmyndafræði velsældar. Tengsl við ættinga og nána vini virtust í heildina 

ekki hafa breyst mikið hjá viðmælendum en aftur á móti töluðu þrír sérstaklega um að 

tengsl við vinnufélaga hafi rofnað og kom fram söknuður í sambandi við það. Einum 

viðmælanda fannst hann einangrast mjög mikið eftir að hann missti vinnuna. Sami 

viðmælandi hafði litla fjölskyldu í kringum sig og talaði ekki um aðra vini. Það virðist því 

misjafnt hvort fólk sæki félagsskap í vinnuna eða eigi félagslíf fyrir utan vinnu eins og 

einn viðmælandi nefndi og sagði sitt félagslíf hvort hafa verið fyrir utan vinnuna og hann 

fyndi engan mun. Þar sem viðmælendur eru komnir á sextugsaldur og einn á 

sjötugsaldur má varpa fram þeim hugmyndum að samskipti við vini og kunningja hafi 

verið í góðu jafnvægi fyrir atvinnumissinn og þar af leiðandi ekki haft eins mikil áhrif og 

til dæmis í rannsókn Halldórs S. Guðmundssonar (2008) þar sem fram kemur að öll 

félagsleg tengsl minnka, svo sem tengsl við vini, maka og aðra fjölskyldumeðlimi. Nefna 

má að í þeirri rannsókn var meðalaldur karla 34 ár og meðalaldur kvenna 25,9 ár sem er 

í raun allt annar aldurshópur og spurning hvort aldurinn útskýri muninn eða einhver 

önnur breyta. Sú rannsókn var megindleg og notuð voru mælitæki en þessi rannsókn 

einungis byggð á upplifun og tjáningu einstaklinganna í orðum. Eins má nefna að allir 

viðmælendur í þessari rannsókn  búa einir þannig að ekki reynir mikið á þessi tengsl 

dagsdaglega. Sumir hafa svo kannski aldrei vanist miklum tengslum og finna því ekki 

muninn. Ekki er gott að átta sig á hvaða breytur eru hér að baki. 

Í viðtölunum var einnig spurt um hvað viðmælendur hefðu haft fyrir stafni yfir 

lengra tímabil og var þá átt við frá upphafi atvinnuleysis, 4-5 ár aftur í tímann. 
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Viðmælendur töldu upp ýmislegt, áhugamál, nám og annað og sumir eru bersýnilega 

virkari en aðrir.  

Á heildina litið er áberandi að þeir einstaklingar sem virtist líða hvað best voru 

almennt virkari bæði félagslega og í almennu atferli en hinir sem virtist líða verr sem 

styður við flestar kenningar sem settar hafa verið fram um atvinnuleysi. Það sést samt á 

þessum niðurstöðum hvernig aðrir undirliggjandi þættir hafa áhrif, eins og til dæmis 

persónulegir styrkleikar, upplag hvers og eins og uppfylltar þarfir svo eitthvað sé nefnt. 

Með því að styðjast við hugmyndafræði velsældar og greiningarlíkanið (Nef, 2011) má 

sjá hvernig þessir þættir koma saman og tengjast allir á mismunandi hátt og eiga sér þá 

enn frekari útskýringar. Þegar þeim þáttum er safnað saman fyrir hvern viðmælanda 

sem hafa áhrif á að lífið gangi vel má sjá að þeir sem hafa fleiri jákvæða áhrifavalda með 

sér inn í aðstæðurnar eða hafa náð að styrkja þá þætti líður að jafnaði best og upplifa 

jákvæðari tilfinningar en þeir sem hafa færri jákvæða áhrifavalda með sér. Jákvæðir 

áhrifavaldar geta verið bæði innri og ytri styrkleikar hvers og eins og þurfa alls ekki að 

vera þeir sömu fyrir alla.  

8.2 Hvernig upplifa viðmælendur tækifæri sín á vinnumarkaði? 

Allir viðmælendur upplifðu erfiða stöðu og lítil tækifæri á vinnumarkaði. Viðmælendur 

voru almennt mjög ósáttir við árangurslausa atvinnuleit og lýstu ítrekað upplifun sinni af 

neikvæðum viðhorfum vinnumarkaðarins. Þeir töldu að erfiðleikar þeirra við að fá vinnu 

tengdust að mestu leyti aldri þeirra frekar en reynslu eða hæfileikum. 

Þær skoðanir komu fram hjá nokkrum viðmælendum að yngri stjórnendur ættu 

mjög erfitt með að ráða sér eldra fólk sem undirmenn og það skýra tveir viðmælendur 

með óöryggi stjórnandans gagnvart því að ráða eldri og jafnvel reyndari mann sem sinn 

undirmann. Svipuð upplifun atvinnuleitenda kom fram í rannsókn Kadefors og Hanse 

(2012) í atvinnuviðtölum og töldu þeir að yngri atvinnurekendur upplifðu hugsanlega 

ógnun af því að ráða eldra fólk í vinnu.  

Einn viðmælandi hafði jafnframt vangaveltur um sjálfan sig og hvort hann gæti 

hugsað sér að verða undirmaður hjá „einhverjum strák“ sem segir líka til um viðhorf 

eldri starfsmanna til yngri stjórnenda og gæti tengst því samkvæmt Guðrúnu Helgu 

Magnúsdóttur og Gylfa Dalmanns Aðalsteinssonar (2011) að þessi kynslóð er alin upp 

við að reynsla og aldur stýri vali í ábyrgðarstöður.  
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að almennt eigi eldri atvinnuleitendur erfitt með að 

komast inn á vinnumarkaðinn eftir atvinnumissi en þó mun erfiðara þegar fólk hefur 

ekki verið á vinnumarkaði til lengri tíma (Brewington og Nassar-McMillan, 2000; 

Velferðarráðuneytið, 2004; Nunes og Livanos, 2009). Viðmælendur í þessari rannsókn 

voru allir sammála um að atvinnuleitin hafi gengið illa. Þeir voru líka sammála um að 

aldur þeirra spilaði mikið þar inn í. Tveir viðmælenda eru til dæmis með háskólapróf og 

mikla reynslu af vinnumarkaði en samt hefur gengið mjög illa að fá vinnu. Annar þeirra 

sagðist hafa sótt um 71 stöðu og fengið 18 sinnum svar og nokkur viðtöl og hinn sagðist 

hafa sótt um 30-50 stöður. Þriðji viðmælandinn segist sækja um öll störf en ekkert 

gengur. Sá fjórði sem er iðnmenntaður hefur sótt um ýmsar stöður og um 25 störf 

síðustu fjóra mánuði, þar á meðal störf þar sem engrar menntunnar er krafist en ekkert 

fengið. Hér má spyrja hvað veldur þegar menntað fólk sækir um stöður sem ekki 

þarfnast sérstakrar kunnáttu, hvort skýringin gæti verið sú að sá hinn sami sé talinn of 

hæfur og talinn munu hætta störfum um leið og eitthvað annað býðst, og verði því síður 

fyrir valinu. Einn viðmælandi bendir á að eldri starfsmenn séu yfirleitt á hærri taxta og 

því sé dýrara að ráða eldri starfskraft en yngri og sérstaklega í störf sem eru talin 

láglaunastörf og þarfnast ekki sérstakrar menntunar. Einum viðmælanda þykir erfitt að 

hugsa til þess að komast aftur inn á vinnumarkaðinn og þurfa að vinna sig aftur upp á 

lélegum launum þar sem hann hefur ekki menntun til að sækja um sérhæfð störf. 

Iðnmenntaður viðmælandi segist óttast að verkþekking  og reynsla eldri kynslóðar eigi á 

hættu að hverfa ef yngra fólk er alltaf ráðið til vinnu frekar en það eldra. 

Viðmælendur segjast fá svör í fæstum tilfellum þegar sótt er um vinnu. Það er mikil 

höfnun að fá engin svör við umsóknum sínum eða neitanir aftur og aftur og rannsóknir 

sýna fram á að það dregur máttinn úr fólki og bjartsýni á að fá vinnu hverfur smátt og 

smátt og vonleysi tekur við (Kadefors og Hanse, 2012). Þetta er nákvæmlega eins og 

einn viðmælandi lýsir sínu ástandi, hann hafi sótt mikið um fyrst en síðan hafi dregið 

verulega úr og núna sækir hann lítið um stöður og segist í raun vera búin að gefast upp á 

atvinnuleit og segir það tilgangslaust.  

Spurt var um hvaða aðrar ástæður viðmælendur upplifðu sem hindrun í að fá vinnu. 

Þar komu fram skoðanir eins og hörð samkeppni á vinnumarkaði og að vinnuveitendur 

óttuðust að eldri atvinnuleitendur væru ekki „up to date“.  Einnig það viðhorf 

atvinnuleitenda að síður sé hægt að stjórna eldra fólki og að eldra fólk geri meiri kröfur. 

Einnig var minnst á að tengslanet væri stór þáttur í atvinnuleit og það þyrfti að þekkja 

rétta fólkið til að fá vinnu.  
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Flestir voru viðmælendur ekki sáttir við sína stöðu þar sem þeir litu á sig sem góða 

starfskrafta og höfðu fulla trú á að þeir myndu standa sig í vinnu. Það kom skýrt fram að 

þeir hafa  metnað og vilja til að standa sig vel. Flestir vildu þó helst fá að vinna við það 

sem þeir höfðu lært og hafa reynslu í. Fjórir sögðust vera að hugsa um að skapa sér 

sjálfstæðan rekstur. Tveir þátttakendur sögðust næstum vonlausir um að fá vinnu en 

annar segist þó munu taka næstum hvaða vinnu sem er. Ekki má lesa annað úr svörum 

viðmælenda en að þeir telji litlar líkur á að fá vinnu á hinum almenna vinnumarkaði og 

að annaðhvort þurfi fólk að skapa sér vinnu sjálft eða gefast upp á atvinnuleitinni. 

8.3 Hverjar eru þarfir hópsins varðandi stuðning og úrræði? 

Þegar spurt var um hvort viðmælendur hefðu nýtt sér aðra aðstoð í samfélaginu en 

framfærslu til dæmis frá Vinnumálastofnun, félagsþjónustu, heilsugæslu eða á öðrum 

stöðum þá virtust viðmælendur ekki endilega gera sér grein fyrir hvað væri í boði. Þegar 

nánar var spurt kom fram að þau hefðu í einhverjum tilfellum sótt námskeið og einn 

sagðist hafa þurft að fara á námskeið þar sem hann myndi missa bæturnar annars. Þeir 

sem fóru á námskeið voru nokkuð ánægðir með það. Rétt er að taka fram að spurt var 

frekar almennt um þessi atriði og viðmælendur virtust ekki hafa miklar skoðanir eða vilja 

til að ræða þau. 

Þegar spurt var hvort þau teldu þörf á meiri þjónustu, stuðningi eða annarri aðstoð 

var líka fátt um svör. Einn sagði að hann sæi það nú ekki fyrir sér að hann vantaði „neitt 

svoleiðis“, annar viðmælandi sagðist reyndar ekki hafa hitt félagsráðgjafann sinn sem 

hafi þó hringt og hann ætti að fara á „eitthvað“. Einn viðmælandi gerði litlar kröfur og 

nefndi að gott væri að fá strætómiða til að geta ferðast meira. Rannsakandi veltir fyrir 

sér viðhorfi viðmælenda og hvort þessi kynslóð eigi erfitt með að þiggja aðstoð og geri 

því litlar kröfur um það. Enda kom sterkt fram í niðurstöðum að viðmælendur voru vanir 

að bjarga sér sjálfir, höfðu þörf fyrir það og vildu ekki vera öðrum háðir. 

Tveir viðmælenda töluðu um nám sem möguleika í stöðunni, annar sagðist geta 

hugsað sér að stunda nám og hinn stundar nám nú þegar. Þeir bentu jafnframt  á að það 

væri í raun ekki í boði þar sem fjárhagsaðstoð félli út við það. Hér er verið að vísa í að 

atvinnuleitendur á fjárhagsaðstoð eða atvinnuleysisbótum eigi að vera í virkri atvinnuleit 

og vera tilbúnir í vinnu hvenær sem er (Vinnumálastofnun, e.d.-c) og geta því ekki sinnt 

námi.  
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8.4 Hagnýting niðurstaðna 

Niðurstöður gefa skýrar vísbendingar að mati rannsakanda. Þær sýna fram á mikilvægi 

þess að veita þessum hópi langtímaatvinnuleitenda 50 ára og eldri aukna athygli. 

Niðurstöður kalla á aukinn skilning á stöðu hópsins. Það þarf að taka tillit til þess að 

flestir einstaklingar í hópi langtímaatvinnulausra í dag lentu í atvinnuleysi í kjölfarið á 

efnahagslegu hruni. Ástandinu má því jafnvel lýsa sem tvöföldu eða þreföldu áfalli þegar 

missir á tekjum, missir á stöðu og óöryggi í samfélaginu koma saman. Í ljósi kenninga 

Cullbergs (1975) um áföll er hér um meiriháttar áfall að ræða þar sem ástandið skapar 

mikla óvissu um hvort hægt sé að fullnægja grundvallarþörfum í lífinu og þegar fyrri 

reynsla, færni og þekking duga ekki til þess að skilja og takast á við atburðinn. Áföll sem 

þessi gætu auk þess haft meiri áhrif á eldra fólk ef það missir eigur sínar í kjölfarið sem 

það hefur eignast í gegnum tíðina og sér fram á skamman tíma til að koma undir sig 

fótunum aftur. Við þetta bætist svo höfnun á vinnumarkaði aftur og aftur. Þessu þarf að 

vekja athygli á og hugsanlega þurfa vinnuaðferðir og viðhorf að breytast hjá þeim sem 

vinna með þennan hóp sem og hjá öðrum í samfélaginu.  

Niðurstöður sýna jafnframt og ennfremur fram á mikilvægi þess að veita hverjum 

einstaklingi ráðgjöf og einstaklingsmiðaða þjónustu við hæfi. Einstaklingarnir í hópnum 

eru misjafnir að upplagi, þeir misstu vinnuna á mismunandi hátt, upplifðu missinn á 

mismunandi hátt, unnu úr málunum misjafnlega og sumir hafa jafnvel ekki náð að vinna 

úr sorgarferlinu. Hér koma líka inn mismunandi persónulegir styrkleikar hvers og eins, 

reynsla og menntun sem þeir búa að og hvernig þeir skilgreina sig hver á sinn hátt í 

gegnum vinnu, nám eða í gegnum önnur hlutverk. Hér þarf líka að huga að 

utanaðkomandi stuðningi sem hver og einn hefur og almennum aðstæðum í kringum 

einstaklinginn.  

Niðurstöður sýna að auki fram á að breyta þarf viðhorfum vinnumarkaðarins til eldri 

atvinnuleitenda. Niðurstöður veita innsýn í það viðmót sem viðmælendur upplifa á 

vinnumarkaði vegna aldurs og þá erfiðleika sem þeir eiga við að etja við að komast aftur 

inn á vinnumarkaðinn. Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir því að þessi hópur tilheyrir 

vinnumarkaði og er skyldaður til að vera í virkri atvinnuleit (Vinnumálastofnun, e.d.-c). 

Það er því mikilvægt að vekja athygli vinnumarkaðarins á stöðu þessa hóps og hvetja 

forsvarsmenn hans til að bregðast við. Jafnframt þarf að vekja athygli á þeim mannauði 

sem ekki nýtist, reynslu hans og þekkingu sem í einhverjum tilfellum tapast ef yngra fólk 

er alltaf tekið fram yfir það eldra í vinnu.  
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Í ljósi þessara niðurstaðna má sjá að einstaklingar í þessari stöðu glíma við fjölþætt 

vandamál sem nauðsynlegt er að bregðast við og vinna með á markvissan hátt. Greina 

þarf persónulegar og félagslegar aðstæður þeirra og þróa meðferðarúrræði eftir þörfum 

hvers og eins. Sumir hafa meiri persónulega styrkleika en aðrir til að takast á við þær 

aðstæður sem atvinnuleysi skapar og má nefna góða heilsu, þrautseigju, bjartsýni, 

jákvæðni og sjálfstraust meðan aðrir glíma við heilsubrest, neikvæðni, örvæntingu, 

vonleysi og kvíða. Stuðningur, tengsl og aðstæður fólks eru mismunandi og allt spilar 

þetta saman og þarf að taka tillit til þegar unnið er með einstaklinga í þessari stöðu.  

Velsældarlíkanið (Nef´s dynamic model of well-being) getur gagnast vel til að horfa á og 

meta heildarmyndina en þar er áhersla á mikilvægi tilfinningalegra og félagslegra þátta. 

Þar er horft til styrkleika sem hver og einn hefur með sér inn í aðstæðurnar með það að 

markmiði að efla þá, styrkja og virkja ennfrekar. Valdefling og styrkleikanálgun 

félagsráðgjafar nýtist þar einkar vel sem og sérstaða félagsráðagjafar að vinna út frá 

heildarsýn. Niðurstöður sýna fram á að nauðsynlegt er að  mæta hverjum og einum á 

þeim stað sem hann er staddur hverju sinni og að hver og einn einstaklingur er 

margbreytilegur og sérstakur og að líta þurfi á aðstæður hans í samhengi við umhverfi 

hans.   
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9 Lokaorð 

Í þessari rannsókn hefur sjónum verið beint að atvinnuleitendum í aldurshópnum 50+ 

sem hafa fullnýtt rétt sinn til atvinnuleysisbóta og stöðu þeirra í kjölfar efnahagskreppu. 

Til að meta stöðu hópsins var stuðst við viðtalsvísi sem byggður var á hugmyndafræði 

velsældar (well being) og þeim þáttum sem hafa áhrif á að lífið gangi vel. Viðtalsvísirinn 

kom inn á marga þætti á sviði lífs og starfs. Svörin og umræðurnar í kringum 

spurningarnar mörkuðu svo stefnu viðtalanna og áherslupunkta. Nokkur atriði komu 

sterkar fram en önnur eins og sjá má í niðurstöðum og umræðukafla þar sem 

rannsóknarspurningum var svarað.  

Viðmælendur upplifðu atvinnumissi og atvinnuleysi á misjafnan hátt. Einnig er 

mismunandi hvernig viðbrögðin lýsa sér bæði fyrst í stað og til lengri tíma litið. 

Atvinnumissir er þó í flestum tilfellum áfall og allir upplifðu miklar breytingar í kjölfar 

hans. Sumir viðmælenda upplifðu mikla vanlíðan en aðrir höfðu tekið þá afstöðu að láta 

atvinnumissinn ekki skilgreina stöðu sína til lengri tíma. Líðan hafði áhrif á virkni 

viðmælenda og almennt atferli. Þeir sem lýstu líðan sinni hvað verstri áttu erfitt með að 

vera virkir. Allir viðmælendur upplifðu erfiðleika á vinnumarkaði og lítil atvinnutækifæri 

sem þeir tengdu aldri sínum. Viðmælendur sáu aðallega fram á tvær leiðir í stöðunni, að 

vinna sjálfstætt eða að gefast upp á atvinnuleit.  

Það sem kom rannsakanda mest á óvart í rannsókninni er hvernig tengingar við 

áfallakenningar birtust endurtekið. Þegar þetta var sett í samhengi mátti sjá hvernig 

atvinnumissir í kjölfar efnahagskreppu getur leitt til áfalls sem má jafnvel lýsa sem 

margföldu áfalli þegar missir á tekjum, missir á stöðu sinni og óöryggi í samfélaginu 

koma saman ásamt eignamissi í sumum tilfellum og síðan endurtekinni höfnun á 

vinnumarkaði.  

Niðurstöður sýna að greina þarf aðstæður hvers einstaklings og bjóða 

meðferðarúrræði eftir þörfum. Sumir hafa meiri persónulega styrkleika en aðrir til að 

takast á við þær aðstæður sem atvinnuleysi skapar og stuðningur, tengsl og aðstæður 

fólks eru auk þess mismunandi. Velsældarlíkanið (Nef´s dynamic model of well-being) 

getur gagnast vel til að horfa á og meta heildarmyndina. Valdefling og styrkleikanálgun 

félagsráðgjafar nýtist einkar vel í þeirri vinnu sem og sérstaða félagsráðagjafar að vinna 

út frá heildarsýn.  
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Hópurinn þarfnast frekari athygli og huga þarf að úrræðum.  Forsendan fyrir því að 

bregðast við aðstæðum er að komast að því hvar fólk er statt í lífinu og hvar vandamálin 

og hindranirnar liggja. Þessi rannsókn gefur innsýn í líf sex einstaklinga sem allir hafa 

sína sögu að segja og gefur mynd af því lífi sem þeir lifa. Á bak við tölur um atvinnuleysi 

má því ímynda sér marga einstaklinga í samfélaginu í svipuðum aðstæðum. Í eigindlegri 

rannsókn sem þessari er samt ekki hægt að alhæfa um niðurstöður og yfirfæra á aðra 

einstaklinga eða hópa. Aftur á móti gefa niðurstöðurnar vísbendingar um stöðu  þessa 

hóps í samfélaginu.  

Þar sem þessi aldurshópur hefur lítið verið rannsakaður er mikilvægi 

rannsóknarinnar töluvert. Styrkleika rannsóknarinnar má mæla í því hversu fjölbreyttur 

hópurinn var og hversu lýsandi niðurstöðurnar eru á þann félagslega veruleika sem 

þessir einstaklingar búa við. Rannsakandi telur sig hafa náð góðu sambandi við 

viðmælendur sem birtist í því að viðmælendur tjáðu sig opinskátt um tilfinningar sínar 

og líðan sem gáfu heildarmyndinni enn meira vægi. Hér hefur því markmiði 

rannsóknarinnar verið náð sem var að lýsa eins og kostur er lífi viðmælenda sem 

atvinnuleitenda til lengri tíma. Veikleikar rannsóknarinnar koma helst fram í því hversu 

fáir viðmælendur voru og hefði það styrkt rannsóknina að hafa fleiri viðmælendur eins 

og áætlað var í upphafi.  

 Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á langtímaatvinnuleysi á Íslandi. Veruleikinn er 

samt sá að langtímaatvinnuleysi á Íslandi er staðreynd. Rannsakandi telur áríðandi að 

rannsaka nánar tengsl atvinnuleysis og áfallakenninga og fara dýpra ofan í þann þátt. 

Gæti verið að einhverjir atvinnuleitendur séu að glíma við ógreinda áfallastreituröskun? 

Það er líka mikilvægt að rannsaka frekar þennan hóp út frá megindlegu sjónarhorni og 

meta stöðuna þannig líka. Þar mætti skoða menntun, félagsleg tengsl og virkni á 

markvissari hátt og mæla tengsl við líðan. Yngsti hópurinn hefur verið skoðaður nokkuð 

en eldri hóparnir ekki. Nytsamlegt væri því að skoða betur alla aldurshópa og bera 

saman niðurstöður til að sjá hvað ber á milli og hvað er sameiginlegt. Eins þarf að 

rannsaka hvernig félagsráðgjöf og stuðningur myndi nýtast þessum hópi best. 
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Viðauki 1. Leyfi Velferðarsviðs 
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                                  Viðauki 2. Kynningarbréf 

Ágæti viðtakandi. 

Undirrituð, er meistaranemi við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands og ég vinn nú að MA 

rannsókn minni um stöðu og viðhorf eldri atvinnuleitenda. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar  

hefur samþykkt að hafa milligöngu um leit að þátttakendum í rannsóknina. Ábyrgðaraðili 

rannsóknarinnar og leiðbeindandi minn er Guðný Björk Eydal prófessor við Félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands, Odda v/Sturlugötu, 101 Reykjavík,  netfang er:  ge@hi.is 

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá skýrari mynd af upplifun eldri atvinnuleitenda, skipulagi 

daglegs lífs, félagslegum tengslum, stöðu þeirra og líðan.  Um er að ræða eigindlega 

viðtalsrannsókn og leitað er til  fólks í atvinnuleit sem er yfir fimmtugt. Eldri atvinnuleitendur 

virðast eiga erfiðara með að fá vinnu eftir langtímaatvinnuleysi og er stækkandi hópur í 

samfélaginu sem huga þarf að. Rannsóknir hafa hingað til aðallega beinst að ungum 

atvinnuleitendum en með þessari rannsókn gefst færi á að heyra rödd þeirra sem eldri eru og 

lýsingu á þeirra stöðu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar  munu auka þekkingu og skilning fagaðila og annarra á  stöðu og 

þörfum fólks í þessari stöðu. Þátttaka skapar því tækifæri til að hafa áhrif á mótun þjónustu og 

úrræða. 

Rannsakandi tekur eitt viðtal við hvern þátttakanda og má búast við að hvert viðtal taki um eina 

klukkustund og munu þau fara fram í október 2013. Viðtölin verða afrituð án þess að nafn 

þátttakanda komi fram og verða hljóðskrár og afrit varðveitt á lokuðu heimasvæði rannsakanda 

og leiðeinanda á vef Háskóla Íslands og eytt að lokinni rannsókn. Rannsóknin hefur verið tilkynnt 

til Persónuverndar samkvæmt lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónulegra 

upplýsinga og verður nafnleyndar og trúnaðar gætt við vinnslu rannsóknar og við birtingu 

niðurstaðna. 

Virðingarfyllst, 

 

____________________________                                   _____________________________ 

Hugrún Linda Guðmundsdóttir                                          Guðný Björk Eydal 
MA nemi í félagsráðgjöf                                                       prófessor Félagsráðgjafardeild HÍ 
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Viðauki 3. Upplýst samþykki 

Ágæti þátttakandi, 

Rannsakandi er Hugrún Linda Guðmundsdóttir meistaranemi í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Ábyrgðaraðili rannsóknarinnar og leiðbeinandi er Guðný Björk Eydal prófessor 

við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, Odda v/Sturlugötu, 101 Reykjavík. Netfang er:  

ge@hi.is. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá skýrari mynd af upplifun eldri 

atvinnuleitenda, skipulagi daglegs lífs, félagslegum tengslum, stöðu og líðan.  Um er að 

ræða eigindlega viðtalsrannsókn og leitað er til  fólks í atvinnuleit sem er yfir fimmtugt. 

Eldri atvinnuleitendur virðast eiga erfiðara með að fá vinnu eftir langtímaatvinnuleysi og 

er stækkandi hópur í samfélaginu sem huga þarf að. Rannsóknir hafa hingað til aðallega 

beinst að ungum atvinnuleitendum en með þessari rannsókn gefst færi á að heyra rödd 

þeirra sem eldri eru og lýsingu á þeirra stöðu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar  munu auka þekkingu og skilning fagaðila og 

annarra á  stöðu og þörfum fólks í þessari stöðu. Þátttaka skapar því tækifæri til að hafa 

áhrif á mótun þjónustu og úrræða. 

Rannsakandi tekur eitt viðtal við hvern þátttakanda og má búast við að hvert 

viðtal taki um eina klukkustund. Viðtölin verða afrituð án þess að nafn þátttakanda komi 

fram og verða hljóðskrár og afrit varðveitt á lokuðu heimasvæði rannsakanda og 

leiðeinanda á vef Háskóla Íslands og eytt að lokinni rannsókn. Rannsóknin hefur verið 

tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð 

persónulegra upplýsinga og verður nafnleyndar og trúnaðar gætt við vinnslu rannsóknar 

og við birtingu niðurstaðna. Þátttakendum er frjálst að hafna eða hætta þátttöku 

hvenær sem er á rannsóknarferlinu án útskýringa. Einnig hefur þátttakandi rétt á að 

neita að svara einstökum spurningum eða ræða ákveðin efnisatriði. 

Samþykki þetta er í tvíriti og mun þátttakandi halda eftir einu eintaki. 

Mér hefur verið kynnt eðli og umfang þessarar rannsóknar og er samþykk/ur þátttöku.  

Dags. 

____________________________                                 _____________________________ 

Undirskrift þátttakanda                                                     Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki 4. Viðtalsrammi 

Bakgrunnsupplýsingar  

Kyn 

Aldur  

Menntun 

Hjúskaparstaða – atvinnustaða maka 

Hvað eru margir í heimili 

Börn –aldur 

Fyrri störf 

Tilurð og lengd atvinnuleysis  

Viðbrögð við atvinnumissi 

Bótarétti hjá Vinnumálastofnun lokið 

Hvað lengi á fjárhagsaðstoð? 

Tími og dagsskipulag  

Getur þú lýst fyrir mér venjulegum degi eins og hann er í dag  

Hvenær ertu vön/vanur að vakna á morgnanna 

Hvernig verðu tíma þínum á daginn (Eitthvað skipulag) 

Getur þú lýst fyrir mér venjulegum degi hjá þér þegar þú varst í vinnu 

Hvað er öðruvísi  Hvað hefur aðallega breyst 

Félagsleg tengsl  

Hverja hittir þú dagsdaglega 

Hvernig myndir þú lýsa félagslegum tengslum þínum í dag t.d. við fjölskyldu og vini 

(vinnufélaga). Ferðu út að hitta fólk – færðu fólk í heimsókn 

Hafa fjölskylda og/eða vinir veitt þér aðstoð eða stuðning - Hvernig 

Félagslegur stuðningur, fjárhagslegur.... 

Hafa samskipti þín við aðra, eitthvað breyst á þessu tímabili - Hvernig 

Hvað er það aðallega sem hefur áhrif í sambandi við þessar breytingar 

Heilsa og líðan  

Hvernig er almennt heilsufar (líkamlegt – andlegt) 
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Hvernig líður þér dags daglega – hvernig leið þér t.d í gær 

Hvernig er svefninn – nærðu að sofa vel 

Finnur þú fyrir breytingu á andlegri líðan eftir að þú varðst atvinnulaus 

Lýstu nánar (Kvíði/depurð/þunglyndi/framtaksleysi/stress/ glaðari/ hressari) 

Stundarðu einhverja reglulega hreyfingu – hvað og hve oft 

Hvernig er mataræðinu háttað – reglulegir matartímar / hollusta 

Ertu að fylgja einhverjum markmiðum eða áætlun varðandi heilsuna, hreyfingu, 

mataræði, annað... 

Hugarfar, lærdómur og áhugamál 

Hvaða augum lítur þú á atvinnuleysi þitt  

Jákvætt/neikvætt/tækifæri/tími til að sinna öðru 

Einhver áhugamál 

Hefur þú verið í námi – farið á námskeið – Stundað sjálfboðastörf 

Hefur þú sinnt eða aðstoðað fjölskyldu, vini eða aðra á þessum tíma  

Er eitthvað annað sem þú hefur tekið þér fyrir hendur á þessu tímabili 

Er eitthvað sem þig myndi langa til að gera 

Tækifæri til vinnu  

Hvernig hefur atvinnuleitin gengið 

Hefur þú fengið boð um vinnu 

Hver heldur þú að sé aðalástæðan fyrir stöðu þinni í dag? (Aldur/kyn/menntun/staða á 

vinnumarkaði/annað) 

Hvernig upplifir þú tækifæri á vinnumarkaði 

Hvað þarf að breytast? (Þú/samfélagið/vinnuveitendur) 

Hvernig eru aðstæður þínar til að taka við vinnu sem byðist á morgun 

Hvernig kröfur gerir þú til vinnu  - Tekur þú hverju sem býðst 

Hvað myndi þig helst langa til að vinna við - Hvað þarf til að láta það rætast  

Hvernig sérðu fyrir þér að komast aftur út á vinnumarkaðinn 

Hvað er hægt að gera í stöðunni 

Hefur þér verið boðin stuðningur eða aðstoð frá þjónustuaðilum ( T.d. 

Vinnumálastofnun – Reykjavíkurborg - Heilsugæslu) 

Hefur þú nýtt þér þá þjónustu sem þér hefur verið boðin – Hvernig – hvar – hvenær 

(Af hverju ekki) 
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Hvernig virkaði það fyrir þig - Breytti það einhverju 

Finnst þér þörf á meiri þjónustu, stuðningi eða einhvers konar aðstoð – Hvers konar 

Hvað myndi nýtast þér best (Praktísk þjónusta t.d. við gerð ferilsskrár, nám, þjálfun/ 

stuðningur vegna líðan og heilsufars/ félagslegur stuðningur.... annað) 

Af hverju – Hverju myndi það breyta fyrir þig 

Er eitthvað sem þú getur sjálf/sjálfur gert í stöðunni? Hvað 

Lokaspurningar 

Hvernig myndir þú meta líf þitt í stuttu máli með tilliti til þess hversu sáttur þú ert við 

það.  

Hvaða augum lítur þú á framtíðina (jákvætt/neikvætt) 


