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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um atvinnuleysi, umfang þess og úrræði fyrir atvinnuleitendur. 

Fjallað verður um vinnumenningu, þróun atvinnuleysis hérlendis og stöðu Íslands í 

alþjóðlegum samanburði. Sérstaklega verður fjallað um atvinnuleysi meðal ungs fólks sem 

tilheyrir gjarnan þeim hópi vinnumarkaðarins sem verða atvinnulausir í efnahagslegum 

þrengingum. Þá hafa rannsóknir bent til þess að atvinnuleysi snemma á vinnuferlinum geti 

haft slæm áhrif út starfsævi fólks. Gerð verður grein fyrir margvíslegum 

vinnumarkaðsaðgerðum og sérstökum verkefnum sem komið voru á laggirnar í kjölfar aukins 

atvinnuleysis eftir fjármálahrunið haustið 2008. Þá verður sérstaklega fjallað um þátttöku og 

árangur af slíkum verkefnum. Niðurstaða höfundar er sú að vinnumarkaðsúrræði hafi átt 

mikilvægan og ráðandi þátt í því að draga úr atvinnuleysi meðal fólks í kjölfars hrunsins. Slík 

úrræði hafa ekki aðeins reynst gagnleg til að draga úr atvinnuleysi heldur einnig verið aukinn 

stuðningur fyrir atvinnuleitendur á meðan á atvinnuleit stendur. Með slíkum úrræðum má því 

bæði koma í veg fyrir tekjutap ríkissjóðs eins og að draga úr slæmum afleiðingum 

atvinnuleysis.  
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1 Inngangur 

Íslendingar hafa lengi búið við gott atvinnuástand þar sem atvinnuleysi hefur lengi verið lítið 

þrátt fyrir mikla atvinnuþátttöku. Atvinnuleysi er jafnframt eitthvað sem ber að forðast enda 

kostnaðarsamt bæði fyrir samfélagið sem og einstaklinginn. Í kjölfar fjármálahrunsins haustið 

2008 óx atvinnuleysi hratt og varð fljótlega að einu brýnasta vandamáli þess sem íslenska 

þjóðin stóð frammi fyrir. Árið 2009 hafði atvinnuleysi nærri því fjórfaldast á einu ári. Um 

30% atvinnulausra voru þá undir þrítugu og tóku því margir fyrstu skrefin á vinnumarkaði án 

atvinnu sem sýnt hefur verið fram á að geti haft slæm áhrif alla starfsævi fólks. Til þess að 

bregðast við þessu réðust stjórnvöld, í samvinnu við sveitarfélög, ríkisstofnanir og fyrirtæki í 

framkvæmd margvíslegra átaksverkefna fyrir atvinnulausa í von um að virkja þá á 

atvinnuleysisskrá og draga úr atvinnuleysi. Slíkar aðgerðir hafa verið ráðandi þáttur að 

minnkun atvinnuleysis hér á landi og orðið til fjölda nýrra starfa og aukinnar menntunar á 

öllum menntastigum (Guðný Björk Eydal, Halldór S. Guðmundsson, Tómas B. Bjarnason, 

2012; Kolbeinn Stefánsson, 2009; Félags- og tryggingarmálaráðuneyti, 2009).  

     Í þessari ritgerð verður fjallað um þróun atvinnuleysis á Íslandi, aukna áherslu á 

vinnumarkaðsaðgerðir og úrræði í kjölfars hrunsins og árangur af þeim. Þá verður sérstaklega 

fjallað um atvinnuleysi meðal ungs fólks og úrræði fyrir þann hóp, þótt öðrum hópum verður 

einnig gerð skil.  

     Heimilda var leitað á Landsbókasafni, Íslandssafni, Vinnumálastofnun, Hagstofu Íslands 

og á hinum ýmsu gagnagrunnum á veraldarvefnum sem koma að atvinnuleysi, 

vinnumarkaðsaðgerðum og fleiru sem atvinnumálum tengist. Heimildir sem stuðst var við eru 

margar ritrýndar greinar, rannsóknir, skýrslur, vefsíður sveitarfélaga og ráðuneyta, bækur 

tengdar efninu, auk námsefnis í félagsfræði við Háskóla Íslands.  

     Markmið ritgerðarinnar er að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: hvernig þróaðist 

atvinnuleysi í kreppunni, hvernig stendur Ísland í alþjóðlegum samanburði, hvaða 

vinnumarkaðsaðgerðir stóðu atvinnulausum til boða og hvort vinnumarkaðsaðgerðir og 

úrræði reyndust árangursrík til þess að draga úr atvinnuleysi meðal ungs fólks eftir 

fjármálahrunið 2008?  
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2 Atvinna og vinnumenning í sögulegu samhengi 

     Það hafa orðið meginbreytingar á umfangi og þýðingu vinnunar í lífi fólks í 

nútímaþjóðfélögum eftir að maðurinn fór að eyða drjúgum hluta af ævi sinni á vinnustaðnum. 

Þannig hefur leitin af tilgangi lífsins færst í auknum mæli yfir á vinnumarkaðinn og vinnan 

öðlast aukið mikilvægi í lífi fólks og orðið hluti af sjálfsmynd þeirra (Maharaj, Schlechter, 

2007). Þá telja margir vinnuna vera mikilvæga samfélaginu, trúarbrögðum, tómstundum, og 

jafnvel fjölskyldunni (Snir, Harpaz, 2002) og er því óhætt að segja að vinnan gegni 

lykilhlutverki í lífi flestra íbúa nútímaþjóða (Stefán Ólafsson, 1996). Atvinna er mikilvægasta 

lögmæta leið fólks til framfærslu (Guðný Björk Eydal o.fl., 2012) en með vinnunni búa þjóðir 

til þau verðmæti sem standa undir efnislegum lífsgæðum samfélagsins og öðlast hlutdeild í 

þeim gæðum með þeim tekjum sem þær afla (Kolbeinn Stefánsson, 2012). Vinnan getur þó 

verið lífsgæði í sjálfri sér og þjónað margvíslegum tilgangi að undanskyldum efnahagslegum 

ávinningi, fyrir einstaklinga. Þannig sinnum við einnig vinnunni af félagslegum, 

siðferðislegum og sálarlegum ástæðum sem samfélagið hefur innbyggt í okkur frá blautu 

barnsbeini (Stefán Ólafsson, 1996). Í nútímasamfélagi er atvinna grunnur sjálfsmyndar og 

sjálfstrausts einstaklinga sem veitir félagsskap og virðingu, virkjar athafnaþörf og krafta, 

gefur fólki kost á að þróa hæfileika sína, kemur reglu á hversdagslífið og gefur lífinu um leið 

gildi (Kolbeinn Stefánsson, 2012; Guðný Björk Eydal o.fl., 2012). Atvinnuleysi er því eins 

konar samfélagsleg vá sem ber að forðast og er kostnaðarsamt fyrir samfélagið sem og 

einstaklinginn sem upplifir gjarnan fjárhagslega, félagslega og sálræna erfiðleika vegna þess 

(Guðný Björk Eydal o.fl., 2012). Störf eru auðvitað eins ólík og þau eru mörg og mismunandi 

hvað þessa þætti varðar. Sum störf bjóða uppá mikil samskipti, önnur kalla á mikla einveru. 

Sum eru örvandi og áhugaverð, en önnur einhæf. Þá er einnig munur á því milli einstaklinga 

hvaða þýðingu vinnan hefur í þeirra lífi. Þá getur vinnan gegnt lykilþætti í tilveru sumra en 

verið ill nauðsyn til framfærslu fyrir aðra (Kolbeinn Stefánsson, 2012). 

     Ef litið er aftur yfir sögu vinnumenningar má sjá að hún hefur þróast í gegnum tíðina þar 

sem að umfang, þýðing og mikilvægi vinnunnar hefur breyst mikið í lífi mannsins (Stefán 

Ólafsson, 1996). Í Grikklandi, vöggu vestrænna menningar, voru viðhorf til vinnu almennt 

neikvæð og var vinnan meira að segja litin hornauga. Vinnu var skipt á milli fólks eftir stöðu 

þeirra í samfélaginu og í raun var markmið hins virðulega Grikkja að vinna sem minnst og 

aðeins þegar honum sýndist. Þannig vildi hann vera frjáls og sjálfsstæður og sinnti alls ekki 

vinnunni ef honum fannst hún honum óæðri eða leiðinleg (Stefán Ólafsson, 1996). Líkt og 

hjá Grikkjum, hafði vinnan lágan sess í menningu Rómverja, en þrælahald gerði virðulegum 
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borgurum kleift að leita hamingjunnar í iðjuleysi og leikjum frekar en í dyðugri ástundum 

vinnunnar (Stefán Ólafsson, 1996). Viðhorf frumkristinna manna til vinnu voru að sama 

skapi fremur neikvæð og litu gyðingar gjarnan á vinnuna sem bölvun eða refsingu Guðs fyrir 

óhlýðni Adam og Evu í Paradís. Guðfræði mótaði afstöðu manna til vinnunnar á miðöldum 

þar sem að vinnan var fastur liður í almennum skyldum manna við boðskap kaþólskrar trúar. 

Í augum kaþólikanna var markmið vinnunnar að hreinsa sálu fólks og verja það gegn 

spillingu iðjuleysisins auk þess sem henni var beitt í refsingaskyni ef svo bar við (Stefán 

Ólafsson, 1996).  

     Uppspretta hinna nýju viðhorfa til vinnunnar leitaði félagsfræðingurinn Max Weber í 

trúarbrögðum. Weber taldi að maðurinn leitaði til trúarbragða eftir merkingu lífsins og taldi 

þau leggja mönnum línurnar að því hvernig þeir skyldu lifa lífinu og því væri rökrétt að líta 

til þeirra eftir viðhorfsbreytingu til vinnunnar. Þá sýndi Weber fram á samsvörun milli 

lífsskoðunar mótmælendatrúarmanna og viðhorfa markaðsþjóðfélagsins þar sem vinnan varð 

að eins konar helgiathöfn þar sem afurðum vinnunnar skyldi ekki sólundað né varið til 

neyslu, heldur ávaxtaðir með hagsýni. Þannig breyttust viðhorf til vinnu til þess sem við 

þekkjum í dag og mótaðist þannig siðferði sem féll að skipan markaðsþjóðfélagsins (Stefán 

Ólafsson, 1996).  
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3 Skilgreiningar á lykilhugtökum vinnumarkaðarins 

     Það getur reynst erfitt að bera saman breytingar á atvinnuleysi á milli tímabila og landa 

vegna mismunandi mælinga á lykilhugtökum vinnumarkaðsins, auk þess sem stjórnvöld 

einstaka ríkja breyta gjarnan mælingum hugtaka líkt og atvinnuleysi í pólitískum tilgangi 

(Edgell, 2006). Til þess að koma í veg fyrir þetta og til að geta borið sig saman við önnur 

lönd hafa stjórnvöld, í auknum mæli, tekið upp á því að fylgja skilgreiningum 

Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (e. ILO) á helstu hugtökum vinnumarkaðsins. Áður en fjalla 

verður nánar um þróun atvinnumála er gagnlegt er að skoða skilgreiningar grunnhugtakanna.  

3.1 Atvinna 

     Hagstofa Íslands notast við eftirfarandi skilgreiningu á atvinnu í 

vinnumarkaðsrannsóknum sínum sem er í samræmi við skilgreiningu 

Alþjóðavinnumálastofnunar: hvers konar vinna sem unnin er gegn endurgjaldi í peningum 

eða fríðu, ólaunuð aðstoð við fyrirtæki eigin fjölskyldu, ólaunuð vinna við byggingu eigin 

íbúðarhúsnæðis eða framleiðslu til eigin neyslu. Vinna við heimilishald á eigin heimili eða 

sjálfboðastörf teljast ekki til atvinnu (Hagstofa Íslands, e.d.). 

3.2 Atvinnuleysi 

     Hagfræðin skiptir atvinnuleysi í þrjá flokka; leitaratvinnuleysi, kerfislægt atvinnuleysi og 

hagsveifluatvinnuleysi (Mankiw, 2000). Leitaratvinnuleysi (e. frictional unemployment) er 

þegar fólk kemur úr námi og er að leita sér að starfi við hæfi eða í samræmi við menntun. 

Slíkt atvinnuleysi er oftast ekki áhyggjuefni því það stendur yfirleitt yfir í stuttan tíma. 

Hagsveifluatvinnuleysi (e. cyclical unemployment) vísar til þess þegar samdráttur er í 

þjóðfélaginu og þjóðarframleiðsla minnkar. Hagsveifluatvinnuleysi er háð breytingum, þegar 

uppsveifla verður minnkar atvinnuleysið, en eykst í niðursveiflu. Slíkt atvinnuleysi kemur 

gjarnan verr við suma hópa á vinnumarkaði, t.d. ungt fólk. Kerfislægt atvinnuleysi (e. 

structural unemployment) er þegar eftirspurn eftir vöru breytist. Ef slíkt gerist getur menntun 

eða þekking þeirra sem atvinnulausir eru ekki hentað þeirri vinnu sem er í boði.  

     Tvær meginskilgreiningar eru notaðar í mælingum á atvinnuleysi. Annars vegar skráð 

atvinnuleysi sem felur í sér opinberar staðtölur um fjölda bótadaga eða bótaþega og hins 

vegar alþjóðlegar skilgreiningar þar sem svarendur úrtakskannana þurfa að uppfylla ákveðin 

skilyrði til að teljast atvinnulausir (Guðný Björk Eydal, Halldór, Tómas B. Bjarnason, 2012). 

Á Íslandi áætlar Hagstofan fjölda atvinnulausra með vinnumarkaðsrannsóknum sínum sem 
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byggja á alþjóðlegum skilgreiningum, en Vinnumálstofnun í tengslum við greiðslur 

atvinnuleysisbóta. Þannig er atvinnuleysi samkvæmt skráningu Vinnumálastofnunar yfirleitt 

minna en Hagstofunnar, en slíkur halli milli mælinga er ekki óalgengur (Edgell, 2006).  

     Vinnumálastofnun mælir atvinnuleysi á þann hátt að skráðir atvinnuleysisdagar, þ.e. allir 

virkir dagar, eru umreiknaðir í meðalfjölda einstaklinga út frá áætluðum mannafla á 

vinnumarkaði. Mælingar Hagstofu á atvinnuleysi byggja hins vegar á skilgreiningu 

Alþjóðavinnumálastofunarinnar sem skilgreinir atvinnulausa sem þá sem eru án vinnu, eru í 

atvinnuleit og geta unnið (Hagstofa Íslands, e.d.). Í vinnumarkaðsrannsóknum Hagstofunnar 

eru þeir taldir atvinnulausir sem voru ekki í starfi í viðmiðunarvikunni, geta hafið störf innan 

tveggja vikna frá því að rannsóknin var gerð og uppfylla auk þess eitthvert eftirfarandi 

skilyrða: a) hafa verið virkir í atvinnuleit s.l. fjórar vikur að viðmiðunarviku meðtalinni, b) 

hafa fundið starf sem byrjar seinna, þó ekki síðar en innan þriggja mánaða, eða c) bíða eftir 

að vera kallaðir til vinnu (Hagstofa Íslands, 2008). Niðurstöður þessa mælinga verða 

óhjákvæmanlega frábrugðnar hvor annarri. Tölur Hagstofu og Vinnumálastofnunar byggja á 

ólíkum skilgreiningum og gögnum og gerir einstaklingum kleift að teljast atvinnulausir 

samkvæmt skilgreiningum Vinnumálastofnunnar, en ekki Hagstofunnar, og öfugt.  

     Þó skilgreiningar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar og Hagstofunnar séu ekki ósvipaðar þá 

sjá má að skilgreining Hagstofunnar er mun þrengri og takmarkaðari en sú sem 

Alþjóðavinnumálastofnunin notast við. Í raun hefur skilgreining 

Alþjóðavinnumálastofnunarinnar á atvinnuleysi setið ákveðinni gagnrýni þar sem hún þykir 

ekki nógu víðtæk og nái því ekki til ákveðinna hópa. Þar má helst nefna vannýtt vinnuafl eða 

„vinnulitla“ (e. under employment) sem á við þá sem hafa vinnu en vilja vinna meira (Edgell, 

2006).   

3.3 Atvinnuþáttaka 

     Til þess að skilja atvinnuleysi að fullu þarf að gera grein fyrir atvinnuþátttöku. Hagstofa 

Íslands skilgreinir vinnuafl sem sá hluta mannfjöldans sem er vinnufær og á aldrinum 16-74 

ára, er í vinnu eða atvinnulaus og er tilbúinn til starfa. Samkvæmt Hagstofu telst sá í fullu 

starfi sem vinnur að jafnaði 35 klukkustundir á viku eða meira. Vinni einstaklingur í 34 

klukkustundir eða minna er hann í hlutastarfi (Hagstofa Íslands, e.d.). Á vinnumarkaði teljast 

þeir sem eru starfandi eða atvinnulausir, þ.e. selt vinnuafl og óselt vinnuafl, en 

atvinnuþátttaka er hlutfall starfandi og atvinnulausra af mannfjölda 16-74 ára (Hagstofa 

Íslands, e.d.).    
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4 Þróun atvinnuleysis á Íslandi 

     Íslendingar hafa lengi búið við gott atvinnuástand. Um árabil hefur atvinnuleysi á Íslandi 

verið með því minnsta af þeim löndum sem við miðum okkur við en atvinnuþátttaka með 

mesta móti samhliða öðrum ríkjum efnahags- og framfarastofnunar (e. OECD) (Guðný Björk 

Eydal o.fl., 2012; Kolbeinn Stefánsson, 2009). Staðan á íslenskum vinnumarkaði árin 2005 til 

2008 endurspeglaði hin miklu umsvif í landinu meðal annars vegna stóriðjuframkvæmda, 

almenns uppgangs í byggingariðnaði og grósku í mörgun atvinnugreinum, líkt og verslun og 

þjónustu (Frank Friðrik Friðriksson og Karl Sigurðsson, 2008; Vinnumálastofnun, 2006; 

Vinnumálastofnun, 2007). Mikil eftirspurn var eftir vinnuafli með tilheyrandi innflutningi 

erlends vinnuafls, minnkandi atvinnuleysi og einkenndist vinnumarkaðurinn almennt af 

mikilli spennu (Vinnumálastofnun, 2008). Eftir fall bankanna í október 2008 varð mikill 

samdráttur í flestum atvinnugreinum og fjölgaði atvinnulausum hratt, eða úr 2,3% upp í 7,6% 

(mynd 1). Atvinnuleysi hafði ekki þá mælst eins hátt á Íslandi síðan eftir Seinni 

heimsstyrjöldina. Atvinnuleysi varð fljótlega eitt meginverkefna Íslendinga eftir 

fjármálahrunið líkt og flestra annarra OECD ríkja þar sem atvinnulausum fjölgaði verulega. 

Má segja að áfallið hafi að vissu leyti verið meira hér á landi en víða annars staðar vegna 

stöðugleika í atvinnumálum fyrri tímabila. Atvinnuleysi fór þannig úr 2%, sem telst nálægt 

náttúrulegu atvinnuleysi, í að vera nær meðaltali þess sem gerist í OECD löndunum (Snjólfur 

Ólafsson og Eyþór Ívar Jónsson, 2010).  

 

 

Mynd 1. Þróun atvinnuleysis á Íslandi, 2005-2013.  
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Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.  

     Frá árinu 2010 hefur jákvæð þróun átt sér stað í atvinnumálum hér á landi og hefur smám 

saman dregið úr atvinnuleysi (mynd 1). Margir mismunandi þættir liggja að baki þeirri þróun. 

Þá reyndist það t.d. gott fyrir atvinnulausa hversu mikill brottflutningur átti sér stað hér á 

landi. Hluti innflytjenda, eða um fimmtungur þeirra sem settust að hér á árunum 2004 til 

2008 fóru fljótlega annað eftir hrun, sérstaklega þegar ljóst varð hversu mikil áhrif kreppan 

átti eftir að hafa á byggingariðnað. Þá var einnig talsvert um brottflutning Íslendinga en 

mikill hluti þeirra fluttist til Noregs í von um fleiri atvinnutækifæri þar. Alls fluttust 1,7% 

Íslendinga af landi brott í kjölfars hrunsins sem gaf þeim sem eftir sátu fleiri tækifæri á 

atvinnu. Þó efnahagslífið hafi að mörgu leyti náð sér á strik eftir hrun er atvinnuleysi á Íslandi 

enn mikið miðað við það sem var fyrir kreppuna (Stefán, 2013a).  
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5 Hverjir eru atvinnulausir?  

     Erlendar rannsóknir sýna að atvinnuleysi er algengara meðal sumra lýðfræðihópa en 

annarra. Þannig eru konur, yngra fólk, minna menntaðir og ýmsir aðrir minnihlutahópar 

frekar atvinnulausir en aðrir hópar. Auk þess sem atvinnuleysi mælist meira á ýmsum 

jaðarsvæðum en í kjörnum landa og svæða (Edgell, 2006). Hið sama á við um Ísland að 

mörgu leyti. Þannig hefur sýnt sig að fólk á vinnumarkaði með litla formlega skólagöngu og 

ungt fólk hefur orðið hvað verst úti í kreppunni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).   

5.1 Aldurshópar  

     Atvinnuþátttaka ungs fólks á Íslandi hefur verið mikil ef miðað er við önnur lönd. 

Aldurshópurinn 16-24 ára tilheyrir gjarnan þeim hluta vinnumarkaðarins sem skapar 

sveigjanleika fyrir fyrirtæki til að mæta breytilegri eftispurn. Sú eftispurn hefur áhrif á 

atvinnuþátttöku og atvinnuleysi innan hópsins (Guðný Björk Eydal o.fl., 2012). 

     Mynd 2 sýnir atvinnuþátttöku yngsta aldurshópsins á vinnumarkaði, 16-24 ára, árin 2005 

til 2013. Sjá má að atvinnuþáttaka þeirra 16-24 ára var nokkuð stöðug fyrir hrun og mældist 

hæst 80% árið 2007. Eftir það drógst töluvert úr atvinnuþátttöku yngsta aldurshópsins og 

mældist lægst 73,4% 2009, en hún tók að aukast á nýjan leik 2012 og varð tæplega 79% árið 

2013.  

 

 

Mynd 2. Atvinnuþátttaka aldurshópsins 16-24 ára, 2005- 2013.  
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Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.  

     Mynd 3 sýnir þróun atvinnuleysis árin 2005 til 2013 eftir aldurshópum. Þar má sjá að 

atvinnuleysi mælist hæst meðal yngsta aldurshópsins 16-24 ára en minnst meðal elsta hópsins 

55-74 ára. Atvinnuleysi var einnig meira meðal yngsta aldurshópsins en þeirra eldri fyrir 

kreppu en sjá má meiriháttar aukningu frá 2008 til 2010 þegar atvinnuleysi mældist 16,2% 

meðal yngsta aldurshópsins. Fyrir efnahagshrunið mældist atvinnuleysi svipað meðal miðju 

og elsta hópsins og var þá á milli 1,3% til 1,7%. Atvinnuleysi jókst meira og hraðar meðal 

þeirra á aldrinum 25-54 ára en þeirra sem tilheyrðu elsta aldurshópnum og mældist hæst 6,3% 

2010. Efnahagshrunið hafði minnstu áhrifin á atvinnuleysi meðal elsta aldurshópsins, 55-74 

ára, og mældist hæst meðal hans í 5,2% árið 2011.  

 

Mynd 3. Þróun atvinnuleysis eftir aldurshópum, 2005- 2013. 

Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.  

     Atvinnuleysi í efnahagslegum þrengingum er erfitt fyrir alla. Hjá þeim sem hafa litla eða 

enga starfsreynslu og jafnvel litla menntun, líkt og á gjarnan við um ungt fólk, er staðan enn 

verri auk þess sem hún hefur margvíslegar afleiðingar sem geta varið til lengri tíma (Ásdís A. 

Arnalds og Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir, 2010). Þannig hefur sýnt sig að yngra fólk með litla 

menntun er líklegast til þess að verða atvinnulaust til lengri tíma en reynsla annarra norrænna 

ríkja er sú að afleiðingar langtímaatvinnuleysis eru hvað alvarlegastar fyrir þann hóp á 

vinnumarkaði. Þá þykir sýnt að afleiðingar þess að hefja starfsferilinn í atvinnuleysi geti haft 

slæm áhrif út starfsævi þess (Vinnumálstofnun, e.d.). Sérstaklega er aldurshópurinn 16-24 ára 
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viðkvæmur vegna þess að meirihluti hópsins hefur einungis lokið grunnskólaprófi og hefur 

litla sem enga reynslu á vinnumarkaði (Félags- og tryggingarmálaráðuneyti, 2009). Líkt og 

erlendis er sá hópur viðkvæmastur fyrir hagsveiflum í efnahagslífinu (mynd 3) og stendur því 

oftar en ekki höllum fæti á vinnumarkaði og á í meiri hættu að verða atvinnulaus (Guðný 

Björk Eydal o.fl., 2012). Samt sem áður er atvinnuleysi meðal þessa hóps, líkt og allra, 

tiltölulega lítið á Íslandi í alþjóðlegum samanburði. Þannig var atvinnuleysi ungs fólks á 

OECD svæðinu tæp 13% á góðæristímanum 2004-2008 en tæp 8% á Íslandi. Þó ber þess að 

gæta að atvinnuleysi meðal aldurshópsins 16-24 ára er hlutfallslega hátt á Íslandi ef miðað er 

við atvinnuleysi annarra aldurshópa eða allra atvinnulausra (Guðný Björk Eydal o.fl., 2012).   

5.2 Kyn 

     Þar sem vinnumarkaðurinn er kynbundinn, þýðir það að samdráttur í ákveðnum 

atvinnugreinum eða starfsstéttum hefur mismunandi áhrif á stöðu karla og kvenna á 

vinnumarkaði. Hvað kyn varðar eru það oftar karlar en konur sem verða atvinnulausir í 

kreppum. Skýring á þessu getur verið áberandi samdráttarskeið í frumvinnslu og úrvinnslu 

(ekki síst byggingariðnaði), sem kemur verr við karla en konur og getur útskýrt mun á 

atvinnuleysistölum kynjanna. Samdráttur í þjónustu, einkum opinberri þjónustu, kemur á hinn 

bógin verr við konur en karla (Guðný Björk Eydal o.fl., 2012; Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og 

Stefán Ólafsson, 1993).   

    Þrátt fyrir þetta er ekki mikill munur á atvinnuleysistölum karla og kvenna sem skýra má 

með bættri stöðu kvenna á vinnumarkaði sem hefur jafnast nokkuð á síðastliðnum tveimur 

áratugum og draga konur á karla bæði í atvinnuþátttöku og vinnutíma (Guðný Björk Eydal 

o.fl., 2012).  

     Mynd 4 sýnir atvinnuleysisþróun karla og kvenna á árunum 2005-2013. Þar má sjá að 

atvinnuleysi er hlutfallslega meira meðal karla en kvenna. Atvinnuleysi jókst hjá báðum 

kynjum eftir haustið 2008 en þó mun meira meðal karla sem má hugsanlega skýra vegna 

mikils samdráttar í karllægum störfum líkt og byggingariðnaði í kjölfar kreppunnar. Þá var 

atvinnuleysi mest meðal karla árið 2009 þegar það mældist 8,6%, en mest meðal kvenna ári 

seinna þegar það mældist 6,7%. Síðustu ár hefur atvinnuleysi tekið að lækka hjá báðum 

kynjum og stóðu þau nokkuð jöfn árið 2013, konur með 5,1% en karlar 5,7%.     
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Mynd 4. Hlutfall atvinnulausra eftir kyni, 2005-2013.   

Heimild: Hagstofa Íslands, e.d. 

5.3 Búseta 

     Atvinnulíf á höfuðborgarsvæðinu er mun fjölbreyttara en á einstökum svæðum eða 

byggðarkjörnum utan þess (Guðný Björk Eydal o.fl., 2012). Undanfarna áratugi hefur átt sér 

mikil fjölgun íbúa á höfuðborgarsvæðinu og hefur hlutfall íbúa á höfuðborgarsvæðinu sem 

hlutfall af heildarfjölda landsmanna aukist jafnt og þétt (Guðný Björk Eydal o.fl., 2012). 

Atvinnuleysi mælist oftast hærra á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni en 

árstíðarsveiflur eru þó mun algengari á landsbyggðinni (Vinnumálastofnun, 2007). 

Langtímaatvinnuleysi er hærra á höfuðborgarsvæðinu sem gæti skýrst af fjölda aðfluttum sem 

þurfa tíma til þess að verða sér úti um starf í borginni og veldur tímabundnu atvinnuleysi hjá 

þeim. Langtímaatvinnuleysi er þó sveiflukenndara á landsbyggðinni sem tengist fábreyttara 

atvinnulífi og hversu háð frumvinnslugreinum viðkomandi svæði er (Guðný Björk Eydal 

o.fl., 2012).  

     Á mynd 5 má sjá þróun atvinnuleysis eftir búsetu á árinum 2005-2013. Atvinnulausum 

hefur verið skipt í tvo hópa; þá búsetta á höfuðborgarsvæðinu og þá utan 

höfuðborgarsvæðisins. Myndin sýnir að atvinnuleysi er lægra utan höfuðborgarsvæðisins og 

munurinn hafi aukist mikið eftir hrun. Þá jókst atvinnuleysi bæði á höfuðborgarsvæðinu sem 

og utan þess en hefur lækkað með hverju ári frá 2009 á landsbyggðinni. Atvinnuleysi á 

höfuðborgarsvæðinu fór hins vegar ekki að lækka fyrr en árið 2011 en árinu áður náði það 

hámarki sínu og mældist þá 8,6%.     
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Mynd 5. Þróun atvinnuleysis eftir búsetu, 2005-2013.  

Heimild: Hagstofa Íslands, e.d. 

5.4 Menntun 

     Jákvæð áhrif menntunar á stöðu á vinnumarkaði er vel þekkt og benda rannsóknir til þess 

að það sé neikvætt samband milli menntunar og atvinnuleysis. Þannig virðist hærra 

menntunarstig leiða til lækkunar á atvinnuleysisstigi. Hér á landi hefur menntunarstig vaxið á 

undanförnum árum en líkt og í öðrum Evrópusambandslöndunum er atvinnuleysi minna á 

Íslandi meðal fólks með lengri skólagöngu sem og þeirra sem hafa verið skemur í skóla 

(DePrince og Morris, 2008; Guðný Björk Eydal o.fl., 2012).   

     Eftir hrun varð samdráttur í flestum starfsgreinum en var mestur í þeim störfum þar sem 

lítillar formlegrar menntunar er krafist. Svo sem meðal skrifstofufólks, verksmiðjufólks, 

vélstjórnenda og ófaglærðra á árunum þrátt fyrir að tiltölulega lítill hluti vinnuaflsins, eða 

20%, sinni þessum störfum (OECD, 2011). Í efnahagslegum þrengingum verður aukinn hvati 

fyrir fólk til þess að mennta sig þar sem fórnarkostur nemenda við menntun vegna tapaðra 

launa er minni en á uppgangstímum. Þá er fólk líklegra til þess að fara í framhaldsnám þar 

sem erfiðara þykir fyrir nýútskrifaða að keppa við reynslumeiri starfsmenn á vinnumarkaði 

(Hagstofa Íslands, 2009). Þannig verður fjölgun á öllum menntunarstigum en Ísland útskrifar 

hlutfallslega mjög marga með fyrstu háskólagráðu miðað við meðaltal OECD ríkjanna. Þá 

hafa konur orðið sérstaklega áberandi í þessum hópi en hvergi í OECD ríkjunum er meiri 

munur á útskriftarhlutfalli karla og kvenna. Þannig útskrifar Ísland 88,7% kvenna með fyrstu 

háskólagráðu en 39,5% karla (Hagstofa Íslands, 2009).  
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     Mynd 6 sýnir hlutfall atvinnulausra eftir menntunarstigi yfir árin 2005-2013. 

Atvinnulausum er skipt í þrjá hópa; þá sem eru með grunnmenntun, starfs- og 

framhaldsmenntun og háskólamenntun. Sjá má að hlutfall þeirra sem eru atvinnulausir er 

hæst meðal þeirra sem hafa einungis grunnmenntun en lægst meðal þeirra sem hafa 

háskólamenntun af einhverju tagi. Munurinn á hlutfalli atvinnulausra eftir menntunarstigi 

hækkar eftir hrun og verður munur á milli menntunarstiga greinilegri. Þá verður mesta 

hækkunin í hópi atvinnulausra meðal þeirra sem hafa einungis lokið menntun á 

grunnskólastigi en minnst meðal þeirra sem hafa lokið menntun á háskólastigi.  

 

Mynd 6. Þróun atvinnuleysis eftir menntun, 2005-2013.  

Heimild: Hagstofa Íslands, e.d. 

     Mynd 7 sýnir þróun á atvinnuleysi meðal námsmanna eftir aldri á árunum 2005 til 2013. 

Námsmönnum er skipt í þrjá hópa; allir, 16-24 ára og 25-74 ára. Sjá má að atvinnuleysi hefur 

verið þó nokkurt meðal námsmanna frá 2005 en hækkaði mikið árið 2008 og á árunum eftir 

hrun og mældist hæst 13,2% 2011. Mikill munur er á atvinnuleysi meðal yngri og eldri 

nemendum. Atvinnuleysi er mun meira meðal yngri námsmanna en þeirra eldri, bæði fyrir 

sem og eftir hrun. Þá vekur athygli að atvinnuleysi meðal yngri hópsins hafi verið tiltölulega 

hátt fyrir hrun og mældist þannig 9,6% 2006. Eftir 2008 tekur atvinnuleysi að hækka mikið 

meðal þessa hóps og mælist hæst 16,3% árið 2011. Atvinnuleysi meðal eldri námsmanna 

hækkaði einnig talsvert eftir hrun en náði aldrei sömu hæðum og meðal þeirra 25-74 ára. Þá 

mælist atvinnuleysi meðal eldri námsmanna hæst árið 2011, eða 8,9%.    
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Mynd 7. Þróun atvinnuleysis námsmanna eftir aldri, 2005-2013.  

Heimild: Hagstofa Íslands, e.d.   
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6 Ísland í alþjóðlegum samanburði 

     Til þess að öðlast dýpri skilning á þróun atvinnumála á Íslandi er gagnlegt að bera okkur 

saman við atvinnuleysi annarra ríkja. Þá er bæði gagnlegt að bera Ísland saman við 

frændþjóðir okkar, vegna sambærileika, og annarra landa sem lent hafa í efnahagslegum 

þrengingum í seinni tíð. Svíar og Finnar sigldu inn í fjármálakreppu um 1990 en núverandi 

kreppa var þeim hins vegar ekki þungbær. Ýmis ríki í Suður og Austur- Evrópu hafa, líkt og 

Ísland, upplifað miklar þrengingar og atvinnuleysi eftir fjármálahrunið. Sum jafnvel fyrir 

hrun. Auk þess hefur Írland nánast siglt samferða Íslandi í núverandi kreppu, sem gerir 

atvinnuleysisþróun þess einkum áhugaverða í samanburði við Ísland (Stefán Ólafsson, 

Arnaldur Sölvi Kristjánsson og Kolbeinn Stefánsson, 2012).  

     Mynd 8 sýnir samanburð á þróun atvinnuleysis meðal yngsta aldurshópsins á 

vinnumarkaði, þeirra 25 ára og yngri, eftir löndum og árum. Þau lönd sem borin eru saman í 

töflunni eiga það sameiginlegt að hafa þurft að takast á við aukið atvinnuleysi sökum 

efnahagslegra þrenginga og kreppu. Sum þó meira en önnur. Það sem vekur athygli er að 

Ísland, miðpunktur fjármálahrunsins 2008, hefur ekki þurft að kljást við eins mikið 

atvinnuleysi meðal yngsta aldurshópsins í samanburði við önnur lönd (mynd 8). Árið 2010, 

þegar atvinnuleysi náði nýjum hæðum hér á landi, mældist atvinnuleysi meðal ungs fólks 

16,2% (mynd 3). Þó hækkun atvinnuleysis meðal þessa aldurshóps hafi verið umtalsverð á 

Íslandi þykir hún ekki eins alvarleg í alþjóðasamhengi og í samanburði við önnur lönd. 

Þannig var atvinnuleysi meðal þessa aldurshóps árið 2010 mun meira í Svíþjóð, eða 24,8%, 

og Finnlandi, eða 21,4%, þrátt fyrir að kreppan hafi ekki verið þeim eins þungbær og hún var 

hér á landi. Hafa þarf þó í huga að atvinnuleysi meðal þeirra yngri en 25 ára var mun minna á 

Íslandi en annars staðar fyrir hrun, eða 8,2% árið 2008, og hækkaði því atvinnuleysi hér á 

landi talsvert meira en á hinum Norðurlöndunum á milli áranna 2008 til 2010 (mynd 8).  

     Atvinnuleysi meðal yngsta aldurshópsins jókst mikið eftir hrun í Suður- Evrópu. Lönd líkt 

og Spánn, Grikkland og Portúgal bjuggu reyndar við talsvert atvinnuleysi meðal þessa hóps 

fyrir kreppu (mynd 8). Á Spáni mældist atvinnuleysi meðal þeirra yngri en 25 ára 24,6%, árið 

2008, sem er það hæsta af þeim löndum sem hér eru til umfjöllunar. Þá var atvinnuleysi 

meðal ungs fólks enn hæst á Spáni árið 2010 og mældist þá 41,6%. Mesta aukning 

atvinnuleysis milli áranna 2008 og 2010 var samt sem áður ekki þar heldur í 

Eistrasaltslöndunum; Eistlandi, Lettlandi og Litháen. Þá jókst atvinnuleysi milli ára mest á 

Lettlandi, eða um 22,6% frá 2008 til 2010 og var þá 36,2%.  

     Írland er merkilegt að skoða í samanburði við Ísland vegna þess hve samferða þeir voru 
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okkur inn í núverandi kreppu og hve sumt var líkt með írska og íslenska bóluhagkerfinu. Sjá 

má að atvinnuleysi meðal ungs fólks var nokkuð meira á Írlandi heldur en á Íslandi fyrir hrun, 

eða 13,3%. Líkt og hér á landi jókst atvinnuleysi hratt eftir hrun og tvöfaldar sig árið 2010 

þegar það var 27,6%. Það sem aðskilur Ísland og Írland er helst það hvernig atvinnuleysi 

helst stöðugt þar á landi og minnkar sáralítið á milli ára, en lækkar hægt og bítandi hér á landi 

(mynd 8).         

 

Mynd 8. Þróun atvinnuleysis meðal 25 ára og yngri eftir löndum og árum.  

Heimild: Eurostat, e.d. 

     Mynd 9 sýnir þróun atvinnuleysis meðal þeirra 25-74 ára fyrir hrun, 2008, í miðri kreppu, 

2010, og loks árið 2013 meðal landa sem siglt hafa í fjárhagskreppu á síðari árum. Fyrir hrun 

var atvinnuleysi meðal 25-74 ára á Íslandi í algjöru lágmarki, eða 1,9%, árið 2008. Líkt og 

atvinnuleysistölur yngsta aldurshópsins sýndu (mynd 8) var atvinnuleysi hæst meðal þeirra 

sem voru eldri en 25 ára í Suður-Evrópu fyrir hrun. Nánar tiltekið mældist atvinnuleysi hæst 

árið 2008 á Spáni, eða í 9,8%, og í Portúgal, eða 7,2%. Þá var atvinnuleysi einnig nokkuð hátt 

í Lettlandi, eða 6,9%, og svipað, eða 6,6%, í Grikklandi. Atvinnuleysi annarra landa fyrir 

hrun var á svipuðu reki, frá 4,1% í Svíþjóð til 5,2% í Írlandi. Árið 2010, í miðri kreppu, hafði 

atvinnuleysi meðal þessa hóps aukist í öllum löndum. Á Íslandi mældist atvinnuleysi meðal 

þessa hóps 5,8%, minnst af löndunum og tiltölulega lítið í alþjóðlegum samanburði. 

Atvinnuleysi jókst lítillega hjá frændþjóðum okkar, Svíum og Finnum, en auk þeirra náðu 

Portúgalar að halda atvinnuleysi meðal þessa hóps í skefjum og jókst það því aðeins um 3,4% 

frá 2008 til 2010, svipað og á Íslandi. Atvinnuleysi jókst þó nokkuð á Írlandi og mældist 12% 
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árið 2010, sem og á Grikklandi, eða 11,1%. Atvinnuleysi mældist mest á Spáni, þá 18%, en 

mesta aukning á atvinnuleysi milli ára var á Lettlandi þar sem atvinnuleysi meðal þeirra 25-

74 ára var 17,4% árið 2010, 10,5 prósentustigum hærra en árið 2008. Svipuð aukning 

atvinnuleysis frá 2008 til 2010 voru á hinum Eistrastaltslöndunum, Eistlandi og Litháen, þar 

sem atvinnuleysi jókst mikið á milli áranna.  

     Sjá má að gengið hefur á ýmsu í löndunum til að draga úr atvinnuleysi. Þannig hefur 

dregið úr atvinnuleysi meðal 25-74 ára á Íslandi og mældist það 4,3% árið 2013, sem og í 

Svíþjóð þar sem það mældist 5,7%. Auk þess sem dregið hefur verulega úr atvinnuleysi á 

Eistrasaltslöndunum. Samt sem áður er atvinnuleysi þar tiltölulega hátt miðað við það sem 

var fyrir kreppu, en ef þróunin heldur áfram eins og hún hefur gert mun það koma til með að 

minnka enn meira á næstu misserum. Finnum hefur ekki gengið eins vel með að draga úr 

atvinnuleysi og hefur það í raun verið stöðugt þarlendis frá 2010, en það hafði aðeins lækkað 

um 0,1 prósentustig árið 2013. Hið sama má segja um þróun atvinnuleysis meðal þessa hóps 

á Írlandi en þar mældist atvinnuleysi 11,6% árið 2013, aðeins 0,4 prósentustigum lægra en 

það mældist 2010.      

 

Mynd 9. Þróun atvinnuleysis meðal aldurshópsins 25-74 ára eftir löndum og árum.  

Heimild: Eurostat, e.d. 

     Atvinnuleysi hefur dregist saman á tiltölulega stuttum tíma á Íslandi ef miðað er við önnur 

lönd sem hafa tekist á við slíkt vandamál í efnahagslegum þrengingum. Í því samhengi má 

nefna Írland sem, líkt og Ísland, þurfti að takast á við margvísleg vandamál í kjölfars hrunsins 

2008. Þegar mest var mældist atvinnuleysi á Írlandi 15% en gengið hefur illa að draga úr 

atvinnuleysi þar í landi og hefur atvinnuleysisstig aðeins minnkað um eitt prósentustig síðan. 
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Í raun hefur atvinnuleysi verið vandamál á Írlandi mun lengur en á Íslandi. Efnahagslegar 

þrenginar hafa hrjáð Íra síðan á seinni hluta níunda áratugarins þar sem atvinnuleysi var 

mikið í langan tíma. Á góðæristímum tíunda áratugarins náðu þeir því talsvert niður, en þó 

aldrei eins langt niður og það var þá á Íslandi. Í núverandi kreppu fór atvinnuleysi fyrr að 

aukast á Írlandi en það gerði á Íslandi og jókst langt upp fyrir það hér á landi. Þegar 

atvinnuleysi fór svo að lækka á Íslandi, var það enn stöðugt og jafnvel vaxandi á Írlandi. Það 

er því öruggt að segja að þeir hafi farið mun verr út úr atvinnuþróuninni en við Íslendingar. 

Írar eru enn með mikið atvinnuleysi en á Íslandi hefur orðið umsnúningur þar sem að það 

hefur tekið að lækka rólega (Stefán Ólafsson o.fl., 2012).  

     Þá er einnig merkilegt að í núverandi kreppu skuli bæði Finnland og Svíþjóð mælast með 

meira atvinnuleysi en Ísland. Sérstaklega þegar haft er í huga hversu stórt fjármálahrun 

Íslands var og að hvorki Finnar né Svíar lentu neitt sérstaklega í núverandi kreppu (Stefán 

Ólafsson o.fl., 2012). Þá vekur athygli hversu erfiðlega Finnum gengur að draga úr 

atvinnuleysi í ljósi þess að núverandi kreppa var þeim ekki eins þungbær og öðrum löndum. 

Ef atvinnuleysistölur hér á landi eru bornar saman við Finnland og Svíþjóð á krepputímum 

tíunda áratugs síðustu aldar má sjá að Íslandi hefur tekist að draga mikið úr atvinnuleysi á 

tiltölulega stuttum tíma. Það má því segja að atvinnuleysi hafi aldrei orðið að eins stóru 

vandamáli á Íslandi og það varð fyrir Íra eða frændur okkar í Finnlandi og Svíþjóð.  

     Þrátt fyrir að kreppan hafi orðið mun stærri og dýrari hér og skuldavandi heimila, 

fyrirtækja og stjórnvalda meiri en annars staðar, er ferill Íslands mun hagstæðari og með 

minni byrðar sökum atvinnuleysis (Stefán Ólafsson o.fl., 2012). Þá ber að hafa í huga að þrátt 

fyrir að atvinnuleysi á Íslandi hafi aukist mikið í sögulegu samhengi þjóðarinnar þá varð 

atvinnuleysisstigið ekki hátt í alþjóðlegum samanburði. Í raun var atvinnuleysisstig Íslands 

undir meðaltali Evrópusambandslandanna á kreppuárunum, sem er talsverður árangur (Stefán 

Ólafsson, 2013a). 
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7 Vinnumarkaðsaðgerðir og úrræði 

     Eins og áður sagði hafa Íslendingar lengi búið við gott og tiltölulega stöðugt 

atvinnuástand. Fyrir fjármálahrunið 2008 hafði Ísland notið hárrar atvinnuþátttöku og lítils 

atvinnuleysis meira eða minna út tuttugustu og fyrstu öldina (Gylfi Zoega og Ólafur G. 

Halldórsson, 2010). Þörfin á vinnumarkaðsaðgerðum fyrir atvinnulausa var því ekki mikil og 

var þeim því haldið í skefjum. Við slíkar aðstæður er örlæti í garð atvinnulausra gjarnan af 

skornum skammti komið og er því undir þeim sjálfum komið að leita sér að starfi (Kolbeinn 

Stefánsson, 2009; Stefán Ólafsson, 2013a). Við mikla aukningu á atvinnuleysi, líkt og þess 

sem Íslendingar upplifðu í kjölfar hrunsins, eykst gjarnan örlæti í garð atvinnulausra enda er 

atvinnuleysi þeirra afleiðing atburða sem þeir höfðu engin áhrif á og gátu ekki stjórnað 

(Kolbeinn Stefánsson, 2009).   

     Vinnumálastofnun annast framkvæmd laga um vinnumarkaðsaðgerðir í umboði 

félagsmálaráðherra. Með vinnumarkaðsaðgerðum er átt við vinnumiðlun, mat á hæfni 

atvinnuleitenda, og skipuleg úrræði sem eru til þess fallin að auka vinnufærni atvinnuleitenda. 

Öllum atvinnuleitendum á aldrinum 16-70 ára er heimilt að sækja um þátttöku í 

vinnumarkaðsúrræðum. Markmið úrræðanna er að veita einstaklingum viðeigandi aðstoð til 

að vera virkir þátttakendur á vinnumarkaði og stuðla að auknu jafnvægi milli framboðs og 

eftirspurnar vinnuafls í landinu (Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006). Auk þess að 

auðvelda þátttöku atvinnulausra í vinnumarkaðsaðgerðum og auðvelda þeim að þiggja störf 

fjarri lögheimilum sínum (Reglugerð um þátttöku atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan 

atvinnuleysistryggingakerfisins í vinnumarkaðsaðferðum og um búferlastyrki nr. 12/2009). 

Hlutverk Vinnumálastofnunar er að kynna úrræði fyrir atvinnuleitendum og hafa eftirlit með 

þátttöku þeirra í vinnumarkaðsaðgerðum (Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006). 

     Ýmsar breytingar hafa verið gerðar á lögum og reglugerðum sem snerta atvinnulausa hér á 

landi eftir fall bankanna. Þá hafa verið gerðar viðamiklar breytingar á lögum um 

vinnumarkaðsaðgerðir auk nýrra reglugerða um hin ýmsu vinnumarkaðsúrræði sem standa í 

boði fyrir atvinnuleitendur (Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006; Reglugerð um nám 

og námskeið sem eru viðurkennd sem vinnumarkaðsúrræði nr. 13/2009; Reglugerð um 

þátttöku atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins í 

vinnumarkaðsaðferðum og um búferlastyrki nr. 12/2009). Árið 2009 hafði nú þegar verið 

komið á laggirnar hinum ýmsu úrræðum og verkefnum fyrir atvinnulausa og var fólk hvatt til 

þess að mennta sig ef völ var á (Stefán Ólafsson, 2013a). 

     Úrræði á vegum Vinnumálastofunnar eru flest atvinnu- eða námstengd en eiga það öll að 
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sameiginlegu markmiði að undirbúa og aðstoða þátttakendur við atvinnuleit (Reglugerð um 

þátttöku atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins í 

vinnumarkaðsaðferðum og um búferlastyrki nr. 12/2009). Úrræðunum má skipta í eftirfarandi 

flokka: 

a) einstök námskeið, svo sem námskeið um gerð 

starfsleitaráætlunar eða sjálfsstyrkingu og námskeið til að bæta 

tiltekna færni, 

b) starfsúrræði, þ.e. starfskynning, starfsþjálfun og 

reynsluráðning,  

c) ráðgjöf samhliða námskeiðsþátttöku og reynsluráðningu, 

d) námsúrræði, 

e) atvinnutengd endurhæfing, og 

f) atvinnutengd endurhæfing einstaka hópa með sérþarfir. 

Margvísleg úrræði geta verið innan hvers flokks og er stórum verkefnum lýst frekar hér að 

neðan. Hafa skal í huga að þessi listi er ekki tæmandi því Vinnumálastofnun er heimilt að gera 

þjónustusamninga um þátttöku atvinnuleitenda í einstökum vinnumarkaðsúrræðum sem aðrir 

þjónustuaðilar annast framkvæmd á (Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006).  

7.1 Atvinnutengd endurhæfing 

     Atvinnutengd endurhæfing felst í því að atvinnuleitandi gerir samning við 

Vinnumálastofnun til allt að 13 vikna sem heimilt er að framlengja í eitt skipti beri 

endurhæfingin árangur. Með starfsendurhæfingarsamningnum skuldbindur atvinnuleitandi sig 

til að taka fullan þátt í starfsendurhæfingaráætlun sem hann hefur gert í samvinnu við ráðgjafa 

Vinnumálastofnunar og aðra þjónustuaðila. Vinnumálastofnun greiðir atvinnuleitanda 

atvinnuleysisbætur á meðan á samningnum stendur en hann þarf ekki að vera virkur í 

atvinnuleit á sama tíma. Skilyrði samningsins er að starfsendurhæfingaráætlunin komi til með 

að nýtast atvinnuleitandanum beint við atvinnuleit (Reglugerð um þátttöku atvinnuleitenda 

sem tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins í vinnumarkaðsaðferðum og um 

búferlastyrki nr. 12/2009).  

7.2 Námssamningar  

     Atvinnuleitendum gefst kostur á að gera sérstaka námssamninga við Vinnumálastofnun. 

Með slíkum samning skuldbinda atvinnuleitendur sig til þess að stunda starfstengt nám, sem 
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viðurkennt er sem vinnumarkaðsúrræði, sem nýtist honum í atvinnuleit að loknu námi að mati 

ráðgjafa. Námið má ekki vera námslánahæft hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna. Nám sem 

hefur verið viðurkennt sem vinnumarkaðsúrræði getur verið á vegum fræðslustofnanna 

atvinnulífsins, endurmenntunarstofnanna háskólanna eða námskeið á vegum 

símenntunarstöðvar svo fátt eitt sé nefnt. Gildistími hvers námssamnings nemur 13 vikum eða 

einni námsönn og þurfa atvinnuleitendur að uppfylla ákveðin skilyrði um mætingu og 

ástundun. Atvinnuleitendum er ekki gert að þurfa að leita vinnu á meðan á náminu stendur. 

Vinnumálastofnun greiðir þeim á námssamningi atvinnuleysisbætur á meðan þeir nýta sér 

þetta úrræði (Reglugerð um nám og námskeið sem eru viðurkennd sem vinnumarkaðsúrræði 

nr. 13/2009; Reglugerð um þátttöku atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan 

atvinnuleysistryggingakerfisins í vinnumarkaðsaðferðum og um búferlastyrki nr. 12/2009).   

7.3 Starfstengd námsskeið 

     Vinnumálastofnun ásamt öðrum fyrirtækjum og stofnunum bjóða uppá ýmis konar 

námskeið fyrir atvinnulausa einstaklinga bæði til styttri sem lengri tíma. Markmið 

námskeiðanna er að styrkja einstaklinga á vinnumarkaði og til þátttöku í samfélaginu almennt 

ef því er að skipta. Sem dæmi um námskeið og skemmri úrræði sem atvinnuleitendum er beint 

í og haldin eru af Vinnumálastofnun má nefna sjálfsstyrkingarnámskeið, starfsleitarnámskeið, 

áhugasviðsgreiningu og ítarleg ráðgjafaviðtöl. Hjá öðrum stofnunum og einkaaðilum er boðið 

upp á fjölbreytt úrval námskeiða fyrir atvinnuleitendur eins og tölvunámskeið, 

skrifstofunámskeið, meirapróf og annað. Þá má einnig nefna ýmis tómstundanámskeið, 

líkamsræktarstyrki og fleira sem talið er að gagnist atvinnuleitendum til að viðhalda virkni í 

samfélaginu og á vinnumarkaði. Vinnumálastofnun er heimilt að styrkja atvinnuleitenda sem 

er tryggður innan atvinnuleysistryggingakerfisins og vill taka þátt í starfstengdu námi eða 

námskeiði sem viðurkennt er sem vinnumarkaðsúrræði. Skilyrði fyrir veitingu styrks er að hið 

starfstengda nám eða námskeið komi til með að nýtast atvinnuleitendanum við atvinnuleit að 

mati ráðgjafa Vinnumarkaðsstofnunar (Vinnumálastofnun, 2009).  

7.4 Starfsþjálfun- og reynsluráðning 

     Starfsþjálfun- og reynsluráðning snýr að því að atvinnuleitendum gefst kostur að gera 

samning hjá tilteknu fyrirtæki eða stofnun í samráði við vinnumálastofnun. Markmið 

samningsins er að gera atvinnulausum sem hafa það að markmiði að ráða sig til 

framtíðarstarfa innan ákveðinnar starfsgreinar, kleift að þjálfa sig í starfsgreininni sem 

fyrirtækið eða stofnunin starfar innan og þannig auka hæfni sína til slíkra starfa á 
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vinnumarkaði. Vinnumálastofnun greiðir grunnatvinnuleysisbætur atvinnuleitendans ásamt 

8% mótframlagi í líeyrirsjóð beint til fyrirtækis eða stofunarinnar sem greiðir honum laun. 

Fyrirtækið eða stofnunin greiðir atvinnuleitenda laun samkvæmt ákvæðum gildandi 

kjarasamnings. Samningurinn er gerður að hámarki til sex mánaða nema atvinnuleitandi þurfi 

lengri tíma til hæfingar vegna skertrar starfsorku (Reglugerð um þátttöku atvinnuleitenda sem 

tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins í vinnumarkaðsaðferðum og um 

búferlastyrki nr. 12/2009).  

7.5 Þróun eigin viðskiptahugmyndar og frumkvöðlastarf  

     Atvinnuleitenda stendur til boða að gera samning við Vinnumálastofnun um að hann vinni 

allt að sex mánuði að þróun eigin viðskiptahugmyndar með það að markmiði að koma henni í 

framkvæmd. Atvinnuleitenda er gert að leggja fram viðskiptaáætlun og skila 

framvinduskýrslu til Vinnumálastofnunar eftir þrjá mánuði og aftur við lok verkefnisins. 

Jafnframt er það skilyrði að verkefnið er talið líklegt til þess að skapa atvinnuleitendanum 

framtíðarstarf enda um að ræða vinnumarkaðsúrræði. Vinnumálastofnun er heimilt að gera 

sérstakan frumkvöðlasamning við fyrirtæki eða stofnun sem ætlar að ráðast í nýja 

viðskiptahugmynd líkt og nýsköpunarverkefni. Með samningnum skuldbindur fyrirtækið eða 

stofnunin sig til að ráða atvinnuleitenda til starfa við þróunar nýrrar viðskiptahugmyndar í allt 

að sex mánuði og greiðir honum laun samkvæmt ákvæðum gildandi kjarasamnings. 

Vinnumálastofnun greiðir sem nemur fjárhæð grunnatvinnuleysisbóta sem atvinnuleitandi á 

rétt til úr Atvinnuleysistryggingasjóði til fyrirtækisins eða stofnunarinnar auk 8% mótframlags 

í lífeyrirsjóð þann tíma. Skilyrði frumkvöðlasamningsins er að Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

votti um nýsköpunarvægi verkefnisins og fyrirtækið eða stofnunin skili framvinduskýrslu til 

þeirra eftir þrjá mánuði, og aftur í lok verkefnisins. Jafnframt er skilyrði að verkefnið sé 

líklegt til þess að veita atvinnuleitendanum farmtíðarstarf að mati ráðgjafa 

Vinnumálastofnunar. Vinnumálastofnun er heimilt að framlengja samninginn um sex mánuði 

að fenginni umsögn Nýsköpunarstöðvar Íslands (Reglugerð um þátttöku atvinnuleitenda sem 

tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins í vinnumarkaðsaðferðum og um 

búferlastyrki nr. 12/2009).        
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8 Átaksverkefni gegn auknu atvinnuleysi 

     Atvinnuleitendum stendur til boða að taka þátt í sérstökum tímabundnum átaksverkefnum 

á vegum Vinnumálastofnunarinnar með því að gera samninga til allt að sex mánaða við 

fyrirtæki, stofnun eða frjáls félagasamtök. Á meðan á verkefninu stendur fá atvinnuleitendur 

greidd laun frá fyrirtækinu, stofnuninni eða samtökunum og þurfa ekki að vera virkir í 

atvinnuleit á meðan verkefnið stendur yfir. Þá er stofnuninni heimilt að gera sérstakan 

samning við frjáls félagasamtök um að atvinnuleitandi gerist þátttakandi í sjálfsboðaliðastarfi 

enda um vinnumarkaðsúrræði að ræða. Með samningnum samþykkir atvinnuleitandi að taka 

þátt í sjálfsboðaliðastarfi að hans vali en samhliða starfi sínu skal hann vera í virkri 

atvinnuleit. Vinnumálastofnun greiðir atvinnuleitenda atvinnuleysisbætur sem hann á rétt til 

en frjálsu félagasamtökin sjá til þess að hann sé slysatryggður (Reglugerð um þátttöku 

atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins í 

vinnumarkaðsaðferðum og um búferlastyrki nr. 12/2009). 

     Fjármálahrunið haustið 2008 leiddi til nýrrar stöðu í íslensku efnahagslífi. Atvinnuleysi 

fjórfaldaðist nánast fyrsta árið eftir hrun og olli nýjum vandamálum. Vegna augljósra 

félagslegra áhrifa sem sýnt hefur að atvinnuleysi hafi á fólk og til að fjölga þátttakendum sem 

afla tekna fyrir ríkissjóð réðust stjórnvöld og starfshópar á vegum þess í framkvæmd svo 

kallaðra átaksverkefna (Félags- og tryggingarmálaráðuneyti, 2009). Markmiðið var einfalt. Til 

þess að draga úr atvinnuleysi og virkja þá á atvinnuleysisskrá voru verkefnunum, fyrst og 

fremst, ætlað að skapa störf og námstækifæri fyrir atvinnulausa (Félags- og 

tryggingarmálaráðuneyti, 2009). 

8.1 Ungt fólk til athafna 

     Sérstök skýrsla var unnin fyrir félags- og tryggingarmálaráðherra og mennta- og 

menningarmálaráðherra síðla árs 2009 sem bar heitið Ungt fólk án atvinnu. Hópur var settur á 

laggirnar í ljósi mikillar aukningar atvinnuleysis árið 2009. Hópur þeirra sem höfðu verið 

atvinnulausir til lengri tíma og voru skilgreindir langtímaatvinnulausir fór ört stækkandi og 

var þá rúmlega helmingur atvinnulausra. Yfir 30% atvinnulausra í þessum hópi var undir 

þrítugu og helmingur atvinnulausra aðeins með grunnskólapróf. Þessi hópur einblíndi því á að 

vekja athygli á mögulegum úrræðum fyrir ungt fólk án atvinnu (Félags- og 

tryggingarmálaráðuneyti, 2009). Í kjölfar skýslunnar var komið á fót átaki, Ungt fólk til 

athafna, sem einblíndi á ungt fólk og framtíð þess. Átakið hóf göngu sína snemma árs 2010 

en markmiðið var að virkja atvinnulaust fólk á aldrinum 16-24 ára með því að bjóða því starf, 
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námstækifæri, starfsþjálfun eða þátttöku í öðrum verðugum verkefnum og þannig gefa því 

möguleika á að vera virk í atvinnuleit sér að kostnaðarlausu (Vinnumálastofnun, e.d.). Þá var 

jafnframt markmið Vinnumálastofnunar að enginn einstaklingur yrði atvinnulaus lengur en 

þrjá mánuði án þess að honum biðist vinna eða virkniúrræði í formi námstækifæris, 

starfsþjálfunar eða þátttöku í öðrum sérstökum verkefnum. Verkefnið lagði því áherslu á að 

bjóða upp á fjölbreytt úrræði sem reyndi bæði á bóklega sem og verklega getu þátttakenda 

(Ásdís A. Arnaldsdóttir og Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir, 2010). Þau úrræði sem voru í boði 

innan verkefnisins voru ýmist náms eða atvinnutengd en fjölbreytileg hvað varðar efni og 

tímalengd þess (Félags- og húsnæðismálaráðherra, 2013).  

8.2 ÞOR – Þekking og reynsla  

     Átakið hóf göngu sína í ágúst 2010 og var hugsað fyrir eldri aldurshópa sem höfðu verið 

atvinnulausir lengur en þrjá mánuði og voru því, samkvæmt átaksverkefninu, skilgreindir sem 

langtímaatvinnulausir (Stefán Ólafsson, 2013b). Markmiðið með átakinu er að virkja þann 

hóp einstaklinga sem höfðu verið án atvinnu í tólf mánuði eða lengur til þátttöku í 

vinnumarkaðsúrræðum til að auka möguleika þeirra í atvinnuleitinni. Verkefnið sinnir 

hópnum á aldrinum 29-70 ára og voru langtímaatvinnulausir á þeim aldri um 4.000 þegar 

verkefnið fór af stað (Vinnumálastofnun, e.d.).   

8.3 Nám er vinnandi vegur 

     Um er að ræða samstarfsverkefni fyrri ríkisstjórnar við aðila vinnumarkaðarins um átak á 

sviði vinnumarkaðsaðgerða og eflingu menntunar í samræmi við tillögur samráðshóps um 

vinnumarkaðsmál. Átaksverkefnið sinnir þeim sem höfðu verið atvinnulausir í sex mánuði 

eða lengur þegar átakið hófst. Fyrstu aðgerðirnar í átakinu voru tvíþættar: annars vegar að 

tryggja öllum þeim sem leituðu eftir og fullnægðu inntökuskilyrðum, námstækifæri í 

framhaldsskólum haustið 2011. Hins vegar að skapa námstækifæri fyrir allt að 1.000 

atvinnuleitendur í framhaldsskólum, frumgreinadeildum, háskólum og framhaldsfræðslu. 

Einstaklingar sem höfðu verið skráðir án atvinnu hjá Vinnumálastofnun í að minnsta kosti sex 

mánuði þegar verkefnið hófst fengu tækifæri til þess að stunda fullt nám auk þess sem 

atvinnuleitendum stóð til boða að fá greiddar atvinnuleysisbætur fyrstu önnina (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2013; Félags- og húsnæðismálaráðherra, 2013).   

8.4 Vinnandi vegur 
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     Felst í því að auðvelda fyrirtækjum fjárfestingu í nýjum störfum með því að niðurgreiða 

stofnkostnað ef atvinnuleitandi er ráðinn. Um leið og atvinnurekendum er gert kleift að ráða 

starfsfólk er atvinnuleitendum gefið tækifæri til þátttöku í atvinnulífinu. Átakið beinir einkum 

sjónum sínum að einstaklingum sem hafa verið atvinnulausir lengur en tólf mánuði 

(Vinnumálastofnun, e.d.).   

8.5 Liðsstyrkur  

     Eftir fjármálahrunið var réttur til atvinnuleysisbóta lengdur í fjögur ár. Þeim sem höfðu 

nýtt sér þennan rétt til fulls fjölgaði mikið 2012 og snemma árs 2013 enda náði fjöldi fólks á 

atvinnuleysisbótum hámarki árið 2012. Í kjölfarið var nýtt verkefni sett á laggirnar til að mæta 

aðstæðum þess fólks sem hafði þegar eða átti eftir að fullnýta bótarétt sinn í 

atvinnuleysistryggingakerfinu og koma þannig í veg fyrir að langvarandi atvinnuleysi leiddi 

til óvinnufærni (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d; Vinnumálastofnun, 2012). Verkefnið 

fór vel af stað í byrjun árs 2013 en markmið þess er að bjóða öllum þátttakendum vinnu eða 

starfsendurhæfingu sem eru í þessari stöðu (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2013; Stefán 

Ólafsson, 2013a).   

     Önnur verkefni sem vert er að nefna eru Atvinnutorg; samstarfsverkefni 

Vinnumálastofnunar og tiltekinna sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem og á Suðurnesjum 

þar sem að ungt fólk fékk fjárhagsaðstoð frá hlutaðeigandi sveitarfélagi ef það skortir 

starfshæfni og reynslu. Bæði af þátttöku sem og við atvinnuleit á vinnumarkaði. Verkefnið 

markaði ákveðin tímamót þar sem boðin voru upp á úrræði fyrir ungt fólk án tillitis til 

réttinda þess innan atvinnuleysiskerfisins (Félags- og húsnæðismálaráðherra, 2013; 

Velferðarráðuneyti, 2012). Þá má einnig nefna fjölsmiðjur ætlaðar sem vinnusetur fyrir ungt 

fólk á aldrinum 16-24 ára en markmið þeirra voru að gefa ungu fólki tækifæri til þjálfunar 

fyrir þátttöku á vinnumarkaði eða til áframhaldandi náms (Félags- og húsnæðismálaráðherra, 

2013).  

     Þrátt fyrir að sum úrræðanna sem hér hafa verið lýst hafi ekki öll, með beinum eða 

óbeinum hætti, verið ætluð ungum atvinnuleitendum má samt sem áður ætla að sum þeirra 

hafi nýst þeim sem yngri eru betur, en þeim eldri, sérstaklega þegar eðli og markmið 

verkefnanna eru höfð í huga (Félags- og húsnæðismálaráðherra, 2013). 
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9 Þátttaka og árangur af vinnumarkaðsaðgerðum   

Tafla 1. Þátttaka atvinnulausra í vinnumarkaðsaðgerðum, 2008-2012.  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Námssamningar: langtímasamningar 6 1.760 2.259 3.081 1.891 

Í vinnu vegna styrkja (6 mán) 72 1.149 1.427 1.207 2.158 

Í vinnu eða verkefni tengdu 

endurhæfingu 

0 127 297 388 423 

Í vinnumarkaðsaðgerð til skamms 

tíma 

1.013 2.991 9.478 10.712 8.445 

Samtals í úrræðum 1.091 6.027 13.461 15.388 12.917 

Skráð atvinnuleysi (ársmeðaltal) 2745 13407 13309 12167 9505 

% atvinnulausra í 

vinnumarkaðsúrræðum 

39,7 45,0 101,1 126,5 135,9 

Hlutfall skráðs atvinnuleysis af 

vinnuafli 

2 8 8 7 6 

Heimild: Stefán Ólafsson, 2013a 

     Tafla 1 sýnir fjölda þátttakenda í vinnumarkaðsaðgerðum árin 2008 til 2013. Taflan sýnir 

þá miklu aukningu sem orðið hefur á síðustu árum í vinnumarkaðsaðgerðum. Árið 2008 voru 

þátttendur í slíkum aðgerðum í lágmarki en af þeim sem gerðust þátttakendur tóku flestir þátt 

í þeim verkefnum sem vörðu til skamms tíma. Eftir hrun og ári síðar hafði þátttakendum 

fjölgað um tæplega 5.000 manns. Fjöldinn tvöfaldaði árið 2010 en fjöldi þátttakenda sem tók 

þátt í vinnumarkaðsaðgerðum náði hámarki árið 2011 þegar 15.388 einstaklingar í atvinnuleit 

skráðu sig til þátttöku í vinnumarkaðsaðgerð á vegum Vinnumálastofnunarinnar. Enn eru 

flestir þátttakendur í vinnumarkaðsaðgerðum til skamms tíma en námssamningar og þeir sem 

þiggja styrki til að vinna til hálfs árs hafa færst í aukanna. Eins og sést í neðri hluta töflunnar 

fór hlutfall þátttakenda í vinnumarkaðsaðgerðum úr tæpum 40%, 2008, í 45%, 2009. Eftir 

það fjölgaði þátttakendum stórlega og varð hlutfall þátttakenda 136% árið 2013 (margir fóru í 

mörg úrræði).  
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Tafla 2. Þátttaka fólks á aldrinum 16-29 ára í vinnumarkaðsaðgerðum, 2009-2012.  

 2009 2010 2011 2012 

Þátttökufjöldi 2.686 3.134 5.449 3.632 

Þátttökuhlutfall 19% 54% 53% 43% 

Árangur verkefna 39% 43% 41% 46% 

Atvinnuleysi skv. 

Vinnumálastofnun 

11% 10% 9% 6% 

Heimild: Félags- og húsnæðismálaráðherra, 2013. 

     Í töflu 2 er meðal annars hægt finna tölulegar upplýsingar yfir þátttöku ungs fólks í 

vinnumarkaðsaðgerðum á vegum Vinnumálastofnunar árin 2009 til 2012. Þar má sjá að 

þátttaka ungs fólks í slíkum aðgerðum jókst talsvert í kreppunni og fór þátttaka þess úr 19%, 

2009, í 54%, 2010. Rúmlega helmingur atvinnulausra á aldrinum 16-29 ára tók enn þátt í 

vinnumarkaðsaðgerðum árið 2011 en þátttaka tók að dala með minnkun atvinnuleysis meðal 

þessa hóps. Hafa skal í huga að atvinnuleysi Vinnumálastofnunarinnar byggist á skráðu 

atvinnuleysi, svo það kann að hafa verið hærra ef mælt með öðrum hætti.  

     Til þess að meta árangur vinnumarkaðsaðgerða má skoða hlutfall þeirra sem ekki hafa 

verið skráðir aftur sem atvinnuleitendur hjá Vinnumálastofnun 90 dögum eftir að þátttöku í 

tilteknu verkefni er lokið. Að mati Vinnumálastofnunar skila verkefni er snúa að námi eða 

starfsþjálfun bestum árangri. Slökustu vinnumarkaðsaðgerðirnar virðast vera svökölluð 

grunnúrræði og námskeið, enda eru slík úrræði fyrst og fremst hugsuð sem undirbúningur 

fyrir atvinnuleit eða þátttöku í náms- eða starfstengdum úrræðum (Félags- og 

húsnæðismálaráðherra, 2013). 
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Tafla 3. Þátttaka atvinnuleitenda eftir tegund vinnumarkaðsaðgerða, 2009-2012, og árangur 

hvers úrræða fyrir sig.  

 Grunnúrræði Námskeið Námsleiðir Atvinnutengt Starfs- 

þjálfunar- 

úrræði 

2009 702 608 864 28 484 

árangur 31% 32% 43% 39% 52% 

2010 109 956 1.007 831 231 

árangur 32% 28% 39% 44% 60% 

2011 1.587 1.991 1.274 198 399 

árangur 31% 28% 62% 48% 70% 

2012 1.049 1.103 621 174 685 

árangur 38% 31% 54% 50% 74% 

 Heimild: Félag- og húsnæðismálaráðherra, 2013. 

     Í töflu 3 má sjá tölulegar upplýsingar um þátttöku í einstökum flokkum úrræða og árangur 

af þeim árin 2009 til 2012. Þar má sjá að þátttaka atvinnuleitenda er mest í grunnúrræðum þó 

svo að árangur af þeim sé tiltölulega lítill. Hið sama má segja um námskeið þar sem þátttakan 

var mikil en árangur lítill. Það má því álykta að margir atvinnuleitendur telja sig þurfa 

ákveðinn undirbúning fyrir markvissa atvinnuleit og eins þátttöku í skilvirku úrræði líkt og 

þeirra er tengjast námi eða starfsþjálfun, sem reynast árangursríkust til að draga úr 

atvinnuleysi. Sjá má að tiltölulega margir tóku þátt í námsúrræðum, flestir árið 2011, eða 

1.274 manns. Árangur slíkra aðgerða hefur verið góður en þegar flestir tóku þátt í slíku 

úrræði 2011 skiluðu 62% þeirra sér ekki aftur á atvinnuleysisskrá 90 dögum eftir að úrræðinu 

lauk. Mesti árangurinn var þó af starfsþjálfunarúrræðum en þátttaka í slíkum úrræðum er 

samt sem áður ekki í samræmi við það. Minnst er þátttaka í atvinnutengdum úrræðum en 

árangurinn af slíkum úrræðum er samt sem áður góður.    

     Um 75% þeirra sem skráðir voru hjá Vinnumálastofnun í atvinnuleit á árunum 2009 til 

2013 voru í vinnu eða námi haustið 2013 samkvæmt niðurstöðu könnunar sem var unnin fyrir 

stofnunina á aðstæðum þessa hóps. Stærstur hluti svarenda var í vinnu þegar könnunin var 
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gerð, eða 63,5%, en 1,5% voru í fæðingarorlofi, 5% í vinnu samhliða námi og 8% í námi. 

Samtals voru því um 75,5% svarenda í vinnu og/eða í námi. Þýði könnunarinnar var um 

24.000 einstaklingar sem skráðir voru í atvinnuleit á fyrrnefndu tímabili en úrtakið samanstóð 

af 3.500 manns sem skipt var í sex 500 manna hópa. Einstaklingar í fimm þessara hópa höfðu 

tekið þátt í einhverjum af eftirtöldum vinnumarkaðsúrræðum Vinnumálstofnunar; Vinnandi 

vegur, Nám er vinnandi vegur, Liðsstyrkur, ÞOR- þekking og reynsla og Ungt fólk til athafna. 

Í sjötta hópnum voru svo þeir sem höfðu nýtt sér einhverja aðra þjónustu 

Vinnumálastofnunarinnar. Áætla má að tæplega 18.100 af 24.000 einstaklingum hafi verið í 

vinnu og/eða námi haustið 2013 (Þóra Ásgeirsdóttir, Þorlákur Karlsson og Helga Lára 

Haarde, 2013). 

     Mynd 10 sýnir hlutfall þeirra sem eru í fullu starfi eða hlutastarfi í dag eftir að hafa tekið 

þátt í verkefni á vegum Vinnumálastofnunar. Þar má sjá að flestir eru í starfi sem tóku þátt í 

verkefninu Vinnandi vegur, enda felur verkefnið í sér niðurgreiðslu til fyrirtækja sem ráða 

atvinnuleitendur. Hlutfall þeirra sem eru í fullu eða hlutastarfi og tóku þátt í Þor – þekking og 

reynsla, Liðsstyrk eða Ungt fólk til athafna er svipað á milli verkefna auk hlutfalls þeirra sem 

tóku þátt í öðrum verkefnum á vegum Vinnumálastofnunarinnar. Þeir sem tóku þátt í Nám er 

vinnandi vegur eru hlutfallslega fæstir í fullu starfi eða hlutastarfi enda snýst verkefnið að 

áframhaldandi menntun þátttakanda. 

 

 

Mynd 10. Hlutfall þáttakanda í vinnumarkaðsaðgerðum 2009-2013 sem eru í fullu starfi eða 

hlutastarfi í dag.  

Heimild: Þóra Ásgeirsdóttir o.fl., 2013. 
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     Þá sýnir könnun Vinnumálastofnunar að hlutfall þeirra sem eru í námi í dag er hæst, eða 

31,2%, meðal þeirra sem tóku á þátt í Nám er vinnandi vegur á sínum tíma. Þar á eftir koma 

þeir sem tóku þátt í Ungt fólk til athafna með 11% og þeir sem tóku þátt í öðrum verkefnum 

7,5% (Þóra Ásgeirsdóttir o.fl., 2013).  

Tafla 4. Staða þeirra sem tóku þátt í einhverra vinnumarkaðsaðgerða á vegum 

Vinnumálastofnunar árin 2009-2012, eftir aldurshópum.  

 Í fullu starfi/ 

Í hlutastarfi/ 

Eigin 

atvinnurekstur/ 

Vinn erlendis 

Í námi/ 

Í námi erlendis 

Í námi og í 

starfi 

Atvinnuleitandi 

Allir 68.2% 11.7% 6.2% 13.9% 

25 ára og yngri 56.8% 22.3% 10.2% 10.7% 

26-35 ára 61.9% 16.6% 9.9% 11.7% 

36-45 ára 72.5% 9.8% 3.1% 14.6% 

46-55 ára 77.1% 2.2% 2.2% 18.4% 

56 ára og eldri 78.7% 2.5% 2.0% 16.8% 

Heimild: Þóra Ásgeirsdóttir o.fl., 2013. 

     Tafla 4 sýnir tölulegar upplýsingar um stöðu þeirra sem tóku þátt í 

vinnumarkaðsaðgerðum á vegum Vinnumálastofnunar árin 2009-2012. Núverandi staða 

þátttakenda miðast við síðastliðið ár þegar farið var af stað með könnun til að mæla árangur 

og stöðu þessa fólks. Í töflunni er bæði gerð grein fyrir þátttakendum sem heild en einnig er 

þeim skipt niður eftir aldurshópum svo sjá megi árangur innan hvers hóps. Má sjá að flestir 

þátttakendur hinna ýmsu verkefna og úrræða sem Vinnumálstofnun bauð uppá eru nú í starfi, 

hlutastarfi, með eigin atvinnurekstur hér á landi eða erlendis. Fæstir þeirra í aldurshópnum 25 

ára og yngri falla þó undir þennan flokk en þessi staða fer hækkandi eftir aldurshópum og er 

hæst meðal elsta aldurshópsins, 56 ára og eldri. Þá voru þeir 25 ára og yngri oftast í námi hér 

á landi eða erlendis af öllum aldurshópunum. Auk þess voru flestir innan yngsta aldurshópins 

bæði í námi og starfi. Af þeim sem enn voru atvinnuleitendur eftir að vinnumarkaðsúrræði 

þeirra lauk voru flestir á aldrinum 46-55 ára. Fæstir voru hins vegar atvinnuleitendur á tíma 

könnunarinnar sem tilheyrðu yngsta aldurshópnum, 25 ára og yngri, eða 10,7%. Þá voru 
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einnig tiltölulega fáir í hópnum 26-35 ára atvinnuleitendur eða einu prósentustigi hærra, þá 

11,7%, en þeir í yngsta aldurshópnum.  

     Mynd 11 sýnir ástæður þess að einstaklingar 25 ára og yngri sem voru skráðir í atvinnuleit 

hjá Vinnumálastofnun á árunum 2009 til 2013 voru svo ekki lengur. Stærsti hluti hópsins eða 

43,4% fengu vinnu að sjálfsdáðum og voru því ekki lengur á skrá. Þar næst voru 24,5% 

hópsins sem fóru í nám og 13,2% sem fengu vinnu í gegnum eitthvert úrræða 

Vinnumálstofnunar. Þá nefndu 11,3% aðrar ástæður en minnsti hluti hópsins eða 7,5% voru 

ekki lengur á atvinnuleysisskrá vegna þess höfðu fullnýtt bótarétt sinn. 

 

Mynd 11. Ástæður þátttakanda í vinnumarkaðsaðgerðum, 25 ára og yngri, fyrir að vera ekki 

lengur á atvinnuleysisskrá. 

Heimild: Þóra Ásgeirsdóttir o..fl., 2013.       

     Það sem ungt fólk, 25 ára eða yngri, nefndi hvað oftast aðspurð hvað nýttist þeim best á 

námskeiðunum í atvinnuleit var kennsla við að búa til ferilskrá, skrifa starfsumsókn og 

almenn ráðgjöf við atvinnuleit. Mikill meirihluti þeirra sem tóku þátt í Nám er vinnandi vegur 

sögðu slíkt sama en jafn mikið hlutfall þeirra sem tóku þátt í Ungt fólk til athafna töldu einnig 

tungumálanámskeið og íslenskunámskeið vera það sem nýttist þeim best í atvinnuleit (Þóra 

Ásgeirsdóttir o.fl., 2013). 

9.1 Árangur einstakra verkefna 

     Þátttaka atvinnuleitenda í vinnumarkaðsaðgerðum jókst til muna eftir fjármálarhunið eins 

og sýnt hefur verið fram á. Þau átaksverkefni sem sett voru á laggirnar í kjölfar mikillar 

aukningar á atvinnuleysi tókust vel og virðast hafa stuðlað að minna atvinnuleysi og náð að 
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virkja þá á atvinnuleysisskrá. Árangur og ánægja meðal þátttakenda þeirra voru þó mis mikil 

milli verkefna. 

9.1.1 Ungt fólk án athafna 

     Árangurinn sem náðist með átaksverkefninu Ungt fólk til athafna var mikill. Búið er að 

virkja 90% af þátttakendum verkefnisins á aldrinum 16-25 ára sem voru rúmlega 3.000 

manns þegar átakið hóf göngu sína snemma árs 2010. Verkefnið bætti því við sig 

aldurshópnum 25-29 ára og náði því til breiðari hóps fólks (Vinnumálastofnun, e.d.). Eitt 

höfuðmarkmiða verkefnisins, að enginn yrði atvinnulaus lengur en þrjá mánuði án þess að 

bjóðast vinna eða virkniúrræði, var uppfyllt ef marka má ráðgjafa verkefnisins. Þá er ljóst að 

sumir ráðgjafanna náðu jafnvel að stytta þetta tímabil niður í þrjár vikur. Þátttakendur 

verkefnisins gátu valið á milli margvíslegra úrræða sem áttu eftir að koma að góðu gagni í 

atvinnuleitinni en vinsælustu úrræðin, að sögn ráðgjafa, voru þau sem buðu upp á einhver 

réttindi eða starfsreynslu (Ásdís A. Arnalds og Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir, 2010). Þá 

reyndust starfsþjálfunarúrræði árangursríkust ef litið er til árangurs einstakra úrræða í 

tengslum við verkefnið en um 60% þátttakenda voru ekki skráðir aftur án atvinnu 90 dögum 

eftir að úrræðinu lauk (Félags- og húsnæðismálaráðherra, 2013). Almenn ánægja var meðal 

ungmenna með úrræðin og voru þeir sem höfðu lokið úrræði mun virkari í atvinnuleit en þeir 

sem voru á skemmra á veg komin í verkefninu. Verkefnið og úrræðin í boði höfðu ótvíræða 

kosti í för með sér fyrir heilsu og líðan þátttakenda. Þannig leið þeim ungmennum sem fengu 

starf að loknu verkefninu betur en þeim sem voru enn á atvinnuleysisskrá (Ásdís A. Arnalds 

og Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir, 2010).  

     Þá voru 37% þátttakendur verkefnisins að meðaltali ekki skráðir án atvinnu 90 dögum eftir 

að því úrræði sem þeir tóku þátt í lauk. Hvað varðar kyn var árangurinn svipaður meðal karla 

(38%) og kvenna (36%). Þeir sem höfðu lokið við háskólanám (49%) eða iðnnám (48%) 

skráðu sig síður aftur á atvinnuleysisskrá í samanburði við þá sem höfðu aðeins lokið 

grunnskólanámi (34%) (Félags- og húsnæðismálaráðherra, 2013).  

9.1.2 Atvinnutorg og fjölsmiðjur 

     Heildarfjöldi þátttakenda Atvinnutorga voru 473 árið 2012. Þá voru flestir skráðir í 

Reykjavík eða 47,8% allra þátttakenda en svipaður fjöldi var á Atvinnutorgi í Kópavogi, 

Hafnarfirði og á Suðurnesjum. Kynjahlutfallið var nokkuð jafnt milli torga en 70% 

þátttakenda voru karlar en 30% konur og var því kynjahalli mikill. Þá voru lang flestir 

notendur Atvinnutorga í aldurshópnum 18-24 ára eða 84% allra. Meginmarkmið verkefnisins 
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var að koma þátttakendum þess í vinnu eða nám og tókst það misvel eftir staðsetningu 

torganna (Berglind Hauksdóttir, Guðlaug Friðgeirsdóttir og Ragnheiður Viðarsdóttir, 2013).  

     Á mynd 12 má sjá hlutfall þeirra sem nýttu sér þjónustu Atvinnutorga árið 2012 en hættu 

vegna ráðningar í starf eða námstækifæra. Þar má sjá að flestir þeirra sem tóku þátt í 

verkefninu árið 2012 en hættu vegna starfs- eða námstækifæra voru notendur Atvinnutorgsins 

í Hafnarfirði eða 54,4%. Helmingur þeirra sem tóku þátt í verkefninu á Suðurnesjum fengu 

vinnu eða fóru í nám en fæstir, eða 22,9%, gerðu svo á torginu í Kópavogi.  

 

Heimild: Berglind Hauksdóttir o.fl., 2013. 

Mynd 12. Hlutfall þeirra notenda sem hættu í verkefninu Atvinnutorg árið 2012 vegna 

ráðningar í starf á almennum vinnumarkaði eða hafa farið í nám.  

     Almenn ánægja var meðal þátttakenda með ráðgjafa verkefnisins og töldu margir 

verkefnið vera gott úrræði í atvinnuleit. Alls hættu um 62% þátttakenda verkefnisins árið 

2012 til þess að fara í vinnu á almennum vinnumarkaði eða til að hefja nám og má því segja 

að árangur af verkefninu hafi verið góður (Berglind Hauksdóttir o.fl., 2013).  

     Árangur fjölsmiðjanna sem hófu göngu sína árið 2010 hefur verið góður hingað til. Þá 

hafa 80% nemenda fjölsmiðjunnar í Kópavogi fengið fast starf á almenna vinnumarkaðinum 

eða hafi skólagöngu á ný. Hið sama má segja um árangur fjölsmiðjanna á Akureyri og 

Suðurnesjum (Félags- og húsnæðismálaráðherra, 2013).    

9.1.3 Nám er vinnandi vegur 

     Á haustönn 2011 höfðu alls 960 atvinnuleitendur Vinnumálastofnunar skráð sig í nám á 

grundvelli verkefnisins. Kynjahlutfall var nokkuð jafnt eða 53% karlar og 47% konur. Flestir 
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þeirra sem tóku þátt í verkefninu höfðu einungis lokið grunnskólaprófi og af þeim 

þátttakendum sem hófu nám á haustönn 2011 voru því 55% þeirra skráðir í nám í 

framhaldsskólum. Næst flestir, 33%, voru skráðir í háskólanám en 12% í nám í 

frumgreinadeildum. Þá sýndi sig að verkefnið nýttist yngri atvinnuleitendum betur en þeim 

eldri, en 62% þátttakenda á vegum Vinnumálstofnunar voru 29 ára og yngri. Þá voru þeir sem 

einungis höfðu lokið grunnskólaprófi sérstaklega áberandi meðal þessa aldurshóps en 

algengast var það meðal þeirra sem voru 21-25 ára. Árangur verkefnisins verður að teljast 

góður ef litið er til þess hversu hátt hlutfall þátttakenda skilaði sér ekki aftur á 

atvinnuleysisskrá 90 dögum eftir að þátttöku þeirra í úrræðinu lauk. Einungis 144 manns, eða 

15%, af 960 manns sem hófu nám á grundvelli verkefnisins voru skráðir án atvinnu eftir að 

námssamningum þeirra við stofnunina lauk í september 2013. Flestir þeirra sem voru aftur 

skráðir atvinnuleitendur voru í yngsta aldurshópnum verkefnisins, 16-20 ára. Eitt markmiða 

verkefnisins var að gefa þátttakendum verkefnisins tækifæri til þess að ljúka við nám sem 

þeir höfðu áður hafið. Árangurinn var nokkuð góður en tæplega 8% þátttakenda höfðu lokið 

námi og brautskráðst á fyrsta ári verkefnisins 2011-2012.  Ánægja þátttakenda verkefnisins 

var í samræmi við árangurinn. Þannig voru 82% þátttakenda mjög ánægðir eða fremur 

ánægðir með verkefnið og 10,4% í meðallagi ánægðir. Aðeins 1,8% þátttakenda voru mjög 

óánægðir með verkefnið. Minnst var ánægjan meðal elsta aldurshóps verkefnisins, 56 ára eða 

eldri, en mest meðal þeirra 46-55 ára, eða 88,9%, og þeirra 25 ára og yngri, eða 87,7%. Mat 

karla og kvenna á verkefninu var svipað á milli svarmöguleika en konur voru þó í litlum 

meirihluta þeirra sem voru ánægðir með verkefnið, en karlar hins vegar meðal þeirra sem 

voru frekar ánægðir (Þóra Ásgeirsdóttir o.fl., 2013).  

9.1.4 Vinnandi vegur 

     Árangur verkefnisins var góður. Í heild höfðu tæplega 1.400 samningar verið gerðir um 

ráðningar atvinnuleitenda á grundvelli verkefnisins í maí 2013. Af því höfðu 85% af 

ráðningunum verið gerðar með milligöngu vinnumiðlara Vinnumálastofnunar en 15% með 

einkareknum vinnumiðlunum. Fleiri karlar en konur fengu starf á grundvelli verkefnisins eða 

63% þeirra sem ráðnir voru. Þessi munur stafar að miklu leyti á því að karlar voru frekar 

ráðnir í störf sem kröfðust tiltekinnar iðnmenntunar eða í 95% tilfella. Þá voru karlar 66% 

þeirra sem ráðnir voru í störf þar sem ekki var krafist formlegrar menntunar en konur í 

meirihluta, eða 53%, þeirra sem ráðnir voru til að sinna störfum þar sem krafist var 

háskólamenntunar. Þannig voru konur einnig í meirihluta þeirra sem voru ráðnir í störf þar 

sem krafist var stúdentsprófs. Flestir þátttakenda verkefnisins höfðu verið atvinnulausir í eitt 
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ár eða lengur enda var eitt af markmiðum verkefnisins að draga úr atvinnuleysi meðal þess 

hóps sem hafði hvað lengst verið skráður án atvinnu (Félags- og húsnæðismálaráðherra, 

2013).  

     Ungir atvinnuleitendur á aldrinum 16-29 ára voru 30% þeirra sem tóku þátt í verkefninu 

en flestir þátttakenda voru á aldrinum 21-25 ára, eða 233 af 844 einstaklingum. Af þeim 844 

atvinnuleitendum sem lokið höfðu störfum samkvæmt samningi á grundvelli verkefnisins 

voru 248 einstaklingar skráðir aftur án atvinnu í maí 2013. Því voru 596 einstaklingar eða 

70% allra þátttakenda verkefnisins sem skráðu sig ekki aftur án atvinnu eftir að þátttöku 

þeirra lauk í verkefninu (Félags- og húsnæðismálaráðherra, 2013). Ánægja meðal þátttakenda 

verkefnisins var tiltölulega góð. Rúmlega 60% þátttakenda voru mjög eða frekar ánægðir, 

25,7% í meðallagi ánægðir en 13,7% voru mjög eða fremur óánægðir með verkefnið. 

Aldurshóparnir 25 ára og yngri og 56 ára eða eldri voru hvað ánægðastir með verkefnið en 

ánægjan var minnst meðal þeirra 46-55 ára. Þá fannst flestum, eða 41,7%, þeirra 25 ára og 

yngri verkefnið hafa aukið sjálfstraust þeirra, samanborið við aðra aldurshópa (Þóra 

Ásgeirsdóttir o.fl., 2013).  

9.1.5 Þor - þekking og reynsla 

     Verkefnið gekk vel fyrir sig enda byggt á reynslu Ungs fólks án athafna. Þá höfðu 7.500 

manns tekið þátt í verkefninu frá ágúst 2010 til ársloka 2011 og um helmingur þeirra hafði 

hafið störf á hinum almenna vinnumarkaði eða voru komnir í nám og því ekki lengur skráðir 

án atvinnu (Guðbjartur Hannesson, 2012).  Tæplega helmingur þátttakenda, eða 47,9%, voru 

mjög eða fremur ánægðir með verkefnið. Um 35% voru í meðallagi ánægðir en aðrir, 16,6%, 

fremur eða mjög óánægðir. Eitt markmiða verkefnisins var að einblína á 

langtímaatvinnulausa á aldrinum 30-70 ára og kemur það því ekki á óvart að yngstu 

þátttakendur verkefnisins, 26-35 ára, voru hlutfallslega fæstir þeirra sem voru ánægðir með 

átakið. Samt sem áður voru það ekki þeir yngstu sem voru flestir óánægðir með verkefnið 

heldur einstaklingar í aldurshópnum 46-55 ára, eða 22% þeirra. Þá voru karlar frekar 

ánægðari með verkefnið en konur, en hlutfall þeirra sem voru fremur eða mjög óánægðir var 

jafnt á milli kynjanna. Aðeins 21% þátttakenda töldu verkefnið hafa hjálpað sér mikið við 

atvinnuleitina en yfir helmingur þátttakenda taldi það hafa hjálpað sér lítið eða ekkert. Fæstir 

í aldurshópnum 26-35 ára töldu verkefnið hafa hjálpað sér mikið við atvinnuleitina, eða 13%, 

í samanburði við aðra eldri aldurshópa. Um 30% þátttakenda töldu verkefnið hafa bætt 

sjálfstraust sitt en meirihluti þeirra sem nýttu sér úrræðið töldu það ekki hafa skipt neinu máli 
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um sjálfstraust þeirra. Flestir þeirra sem töldu úrræðið hafa aukið sjálfstraust þeirra tilheyrðu 

aldurshópnum 56 ára og eldri eða þeim 25 ára og yngri (Þóra Ásgeirsdóttir o.fl., 2013).   

9.1.6 Liðsstyrkur 

     Í lok ágúst 2013 höfðu 850 atvinnuleitendur verið ráðnir til tímabundinna starfa á vegum 

verkefnisins frá byrjun þess. Þar af voru tæplega 300 starfanna á vegum sveitarfélaga en 

meirihlutinn, rúmlega 500 störf, á almennum vinnumarkaði. Mikill meirihluti þeirra sem 

ráðnir voru á þessu tímabili, eða 72%, voru yngri en 50 ára. Auk þess sem karlar voru oftar 

ráðnir (62%) en konur (38%). Í yngsta aldurshópnum 21-25 ára höfðu 100 manns af 852 

verið ráðnir til tímabundinna starfa frá upphafi verkefnisins. Ekki var hægt að meta árangur 

þess verkefnis með tölulegum upplýsingum þeirra sem skiluðu sér ekki aftur á 

atvinnuleysisskrá 90 dögum að úrræði loknu. Þannig er flestir þátttakenda verkefnisins þeir 

sem fullnýtt hafa rétt sinn innan atvinnuleysistryggingakerfisins og eiga þeir því ekki kost á 

því að skrá sig aftur án atvinnu. Samt sem áður sýnir reynslan að tveir af hverjum þremur 

starfsþjálfunarsamningum sem gerðir eru virðast leiða til þess að viðkomandi sækir ekki um 

atvinnuleysisbætur að loknu ráðningartímbili á grundvelli slíks samnings. Ef slíkt á við 

verkefni þetta má áætla að um 570 af þeim 852 atvinnuleitenda sem höfðu í lok ágúst 2013 

verið ráðnir til starfa á vegum verkefnisins haldi áfram þátttöku sinni á vinnumarkaði eftir að 

ráðningatímabili þeirra á vegum verkefnisins lýkur (Félags- og húsnæðismálaráðherra, 2013). 

Ánægja með verkefnið var fremur mikil. Þannig voru 60,5% þátttakenda verkefnisins mjög 

eða fremur ánægðir með það, 24,2% í meðaltali ánægðir en 15,3% voru fremur eða mjög 

óánægðir. Flestir í aldurshópnum 25 ára og yngri voru ánægðir með verkefnið, eða 78,3%, en 

flestir þeirra töldu einnig að verkefnið hefði bætt sjálfstraustið sitt á þeim tíma (Þóra 

Ásgeirsdóttir o.fl., 2013).   
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10 Niðurstöður 

     Á heildina litið virðist sem vinnumarkaðsaðgerðir og sérstök átaksverkefni hafi skilað 

ágætum árangri í að draga úr atvinnuleysi eftir hrun (Stefán Ólafsson, 2013b). Með þessum 

verkefnum hefur orðið til fjöldi starfa, flest árið 2012 með átaksverkefninu Vinnandi vegur og 

fjölgaði þeim enn frekar árið 2013 með verkefninu Liðsstyrkur. Á þriðja þúsund einstaklingar 

fengu því tækifæri til innkomu á vinnumarkað á nýjan leik á síðasta ári með þessum eða 

sambærilegum úrræðum (Runólfur Ágústsson, 2013). Auk fjölgunnar starfa hefur 

námsmönnum farið fjölgandi á öllum menntastigum. Slíkt má tengja við aukin námstækifæri, 

svo sem þeirra er fengust í verkefnunum Nám sem vinnandi vegur og Ungt fólk til athafna, 

svo dæmi séu nefnd (mynd 7).  

     Vegna góðs árangurs þeirra vinnumarkaðsaðgerða og úrræða sem í boði voru vegna 

mikillar aukningar atvinnulausra á Íslandi í kjölfar fjármálahrunsins má ætla að þau hafi átt 

lykilþátt í hinni miklu minnkun á atvinnuleysis sem átti sér stað hér á landi á tiltölulega 

stuttum tíma. Gera má ráð fyrir að öll verkefni Vinnumálastofnunar í samráði við aðrar 

stofnanir, fyrirtæki, sveitarfélög og ríkið hafi bæði verið mikilvægur og ráðandi þáttur í því 

að skráð atvinnuleysi hefur dregist saman um leið og eftirspurn eftir þátttakendum á 

vinnumarkaði hefur farið vaxandi (Félags- og húsnæðismálaráðherra, 2013). Það er því 

nokkuð ljóst að slíkar aðgerðir eru gagnlegar, eða jafnvel nauðsynlegar, ef draga á úr 

atvinnuleysi og virkja þá sem á atvinnuleysisskrá eru eins mikið og auðið er, á sem stystum 

tíma. Þannig geta slíkar aðgerðir einnig komið í veg fyrir minnkandi starfshæfni 

atvinnulausra og virkað sem hvatning fyrir þá atvinnuleitendur sem annars myndu ekki gera 

sér grein fyrir tækifærum á vinnumarkaði eða í námi nema með utanaðkomandi aðstoð. 

Þannig er raunin að enn eru 15% þátttakenda hvorki virk á vinnumarkaði né í námi án þess að 

það séu fyrir því tilgreindar ástæður. Í þessum hópi eru fleiri karlar en konur, fleiri 

innflytjendur en Íslendingar og flestir eru 45 ára og eldri. Í þessum hópi eru ósérhæft 

starfsfólk sérstaklega áberandi og þeir sem áður voru í störfum sem kröfðust ýmis konar 

tæknikunnáttu (Þóra Ásgeirsdóttir o.fl., 2013).   
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11 Lokaorð 

     Vinnan gegnir lykilhlutverki í lífi flestra nútímaþjóða. Atvinna þjónar grunnþörfum 

einstaklinga og samfélaga og er nauðsynleg til framfærslu. Vinnan getur þó líka verið 

lífsgæði í sjálfri sér. Þannig þjónar atvinna ekki aðeins efnahagslegum heldur einnig 

félagslegum, siðferðislegum og sálarlegum tilgangi. Atvinna er því vettvangur félagslegra 

samskipta og grunnur að sjálfsmynd einstaklinga. Atvinnuleysi er þar af leiðandi eitthvað 

sem ber að forðast enda kostnaðarsamt fyrir samfélagið sem og einstaklinginn sem upplifir 

oft margvíslega erfiðleika vegna þess.  

     Fyrir fjármálahrunið, og í raun út mikinn hluta tuttugustu og fyrstu aldarinnar, höfðu 

Íslendingar búið við einstaklega gott atvinnuástand. Atvinnuþátttaka var með því mesta en 

atvinnuleysi með því lægsta í samanburði við önnur lönd. Hagvaxtarskeið hófst fljótlega eftir 

aldarmótin 2000 og endurspeglaði staðan á vinnumarkaði árin 2005 til 2008 hin miklu umsvif 

sem áttu sér stað í bóluhagkerfinu sem þá ríkti á landinu. Eftir fjármálahrunið, haustið 2008, 

varð mikill samdráttur í flestum atvinnugreinum og atvinnulausum fjölgaði hratt á Íslandi, 

líkt og víða annars staðar. Á einu ári hafði atvinnuleysi fjórfaldast á Íslandi en eins hátt 

atvinnuleysisstig hafði þá ekki sést síðan eftir Seinni heimsstyrjöldina. Áfallið var því mikið 

og að sumu leyti meira en annars staðar vegna stöðu atvinnumála í landinu fyrir hrun.  

     Líkt og erlendis kom kreppan verr við ákveðna hópa á vinnumarkaði en aðra. Þá var 

atvinnuleysi til að mynda minna á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu en meira meðal 

karla en kvenna, þó munurinn verði minni með hverju árinu. Hér á landi varð ungt fólk og 

þeir sem voru með litla skólagöngu verst úti í kreppunni. Mikil aukning varð á atvinnuleysi 

meðal ungs fólks í kjölfar hrunsins en þegar mest var voru 30% atvinnulausra á Íslandi undir 

þrítugu. Eftir hrun varð munurinn á atvinnuleysi eftir menntun einnig greinilegri þar sem þeir 

sem höfðu aðeins lokið grunnskólaprófi voru hvað oftast atvinnulausir. Mikið af ungu fólki á 

vinnumarkaði hefur litla sem enga menntun og litla starfsreynslu. Auk þess tilheyra ungir 

atvinnuleitendur á Íslandi gjarnan þeim flokki atvinnuleysis sem vísar til breyttrar 

eftirspurnar á vinnumarkaði. Þá ráða fyrirtæki til sín ungt fólk til að anna aukinni eftirspurn 

og til afleysinga. Þeir í yngsta aldurshópnum á vinnumarkaði, 16-24 ára, eru því sérstaklega 

viðkvæmir fyrir hagsveiflum og líklegastir til þess að verða atvinnulausir. Þessi hópur er 

einnig líklegri til þess að verða atvinnulaus til lengri tíma auk þess sem afleiðingar af því að 

vera án atvinnu eru hvað alvarlegastar fyrir ungt fólk og geta haft áhrif út starfsævi þess.    

     Vegna mikillar aukningar á atvinnuleysi var fjölmörgum vinnumarkaðsaðgerðum komið á 

laggirnar. Fyrir hrun hafði ekki verið mikið um slíkar aðgerðir enda atvinnuleysi lítið og 
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örlæti stjórnvalda og almennings í samræmi við það. Þá fór Vinnumálastofnun, í samvinnu 

við stjórnvöld og fyrirtæki, einnig í framkvæmd ákveðinna átaksverkefna sem einblíndu á 

ákveðna sérhópa. Flest verkefnanna voru ætluð ungu fólki eða langtímaatvinnulausum. 

Úrræðin voru ýmist starfs- eða námstengd, til styttri eða lengri tíma. Þátttaka í hinum ýmsu 

vinnumarkaðsaðgerðum jókst til muna og voru mest 15.388 atvinnuleitendur skráðir í 

þátttöku árið 2011. Árið 2008 höfðu þátttakendur hins vegar verið 1.091 manns.  

     Rúmlega helmingur ungra atvinnuleitenda, 16-29 ára, gerðust þátttakendur í 

vinnumarkaðsaðgerð árin 2010 og 2011. Árangur verkefnanna reyndist góður þar sem yfir 

40% þátttakenda skráðu sig ekki aftur án atvinnu eftir að úrræðinu lauk á þessum árum. 

Almennt báru verkefni sem sneru að námi eða starfsþjálfun bestum árangri meðal 

atvinnuleitenda. Minnsti árangurinn var af grunnúrræðum eða námskeiðum, enda eru slík 

úrræði fyrst og fremst undirbúningur fyrir atvinnuleit eða þátttöku í öðrum úrræðum. Af 

öllum þeim sem skráðir voru án atvinnu hjá Vinnumálastofnun árin 2009 til 2013 voru um 

75% þeirra komnir í vinnu eða nám haustið 2013, ef marka má könnun á stöðu þátttakenda 

sem gerð var í lok ársins 2013. Atvinnuleitendurnir höfðu tekið þátt í átaksverkefnunum 

Vinnandi vegur, Nám er vinnandi vegur, Liðsstyrkur, Þor - þekking og reynsla og Ungt fólk 

til athafna. Auk þess höfðu einhverjir nýtt sér aðra þjónustu stofnunarinnar. Af 

átaksverkefnunum sem komið var á laggirnar eftir hrun voru flestir þátttakendur Vinnandi 

vegs í fullu eða hlutastarfi í dag, eða 68,1%. Í námi voru flestir þátttakanda Nám er vinnandi 

vegur, eða um 31%.      

     Þá tókst vel að draga úr atvinnuleysi meðal ungs fólks. Þannig voru fæstir þeirra 25 ára 

eða yngri sem tóku þátt í vinnumarkaðsúrræði atvinnuleitendur ef miðað við aðra aldurshópa. 

Samt sem áður voru þeir sjaldnast í starfi af öllum aldurshópum en oftast í námi, námi 

erlendis eða í námi og starfi. Flestir 25 ára og yngri sem voru ekki lengur skráðir án atvinnu 

fengu vinnu að sjálfsdáðum, 43%, en 13% gegnum eitthvert úrræða Vinnumálastofnunar. Þá 

fór stór hluti hópsins, eða 24,5%, í nám og voru því ekki lengur á skrá. Árangur sérstakra 

átaksverkefna gegn atvinnuleysi var mikill og eru dæmi um að allt að 85% þátttakenda 

verkefna skiluðu sér ekki aftur á atvinnuleysisskrá 90 dögum eftir að þátttöku þeirra í úrræði 

lauk. Þá skiluðu verkefnin ekki aðeins lægra atvinnuleysisstigi með því að koma fólki í störf 

eða nám heldur urðu einnig til aukins sjálfstrausts atvinnuleitenda. Þannig var almenn ánægja 

meðal þátttakenda í verkefnunum.  

     Staða atvinnumála á Íslandi í alþjóðlegum samanburði er hagsýnni og með minni byrðar 

sökum atvinnuleysis en menn þorðu að vona í upphafi kreppunnar. Smám saman hefur 

atvinnuleysi minnkað þó það sé enn mikið ef miðað er við árin fyrir hrun. Tekist hefur að 
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draga mikið úr atvinnuleysi á tiltölulega stuttum tíma ef miðað er við önnur lönd sem tekist 

hafa við slík vandamál vegna efnahagslegra þrenginga. Þannig má nefna Írland, sem sigldi 

samferða Íslandi inn í núverandi kreppu, en hefur ekki náð sama árangri í að draga úr 

atvinnuleysi. Í raun hefur atvinnuleysi þar nánast haldist óbreytt í stað þess að lækka hægt og 

bítandi líkt og þróunin hefur verið hérlendis. Þá vekur einnig athygli að í núverandi kreppu 

skuli atvinnuleysi mælast hærra á Finnlandi og Svíþjóð en hér á landi, þar sem kreppan varð 

þeim ekki eins þungbær og okkur. Hafa skal í huga að þó atvinnuleysi hafi aukist mikið hér á 

landi í sögulegu samhengi varð það aldrei sérstaklega hátt í alþjóðlegum samanburði.  

     Gera má því ráð fyrir að vinnumarkaðsúrræði hafi verið mikilvægur og ráðandi þáttur í að 

minnka atvinnuleysi á Íslandi. Sýnt hefur að slík úrræði draga ekki aðeins úr atvinnuleysi 

heldur koma þau einnig í veg fyrir minnkandi starfshæfni atvinnulausra. Þá eru þau hvetjandi 

og veita þeim án atvinnu aukið sjálfstraust sem kemur sér vel í atvinnuleit eða sókn til 

aukinnar menntunar. Hafa þarf í huga að atvinnuleysi er enn mikið miðað við það sem var 

fyrir hrun og er því full ástæða til þess að halda einhvers konar vinnumarkaðsaðgerðum 

áfram. Ljóst er að þörf sé á að mynda einhvers konar heildræna stefnu um 

vinnumarkaðsaðgerðir út frá þeirri reynslu sem fékkst af þeim átaksverkefnum sem komið 

var á laggirnar eftir hrun. Auk þess sem þörf er á einhvers konar úrræðum til þess að virkja þá 

sem enn eru skráðir án atvinnu án tilgreindar ástæðu. Þannig má halda áfram að virkja þá sem 

eru á atvinnuleysisskrá og draga enn frekar úr atvinnuleysi til þess að koma því aftur í fyrra 

horf.  
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