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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða líðan og aðstæður ungra kvenna á aldrinum 

18-24 ára sem framfleyta sér á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga. Það var gert með því að 

kanna líðan, heilsufar, félagslegar aðstæður, náms- og vinnusögu og framtíðarsýn sex 

ungra kvenna sem fá framfærslustyrk frá sveitarfélögunum Hafnarfirði og Kópavogi.  

Eigindlegri rannsóknaraðferð var beitt við þessa rannsókn. Ungu konurnar fengu 

boð um að taka þátt í rannsókninni frá félagsráðgjafa og hittu svo rannsakanda sem tók 

viðtal við hverja og eina. Helstu niðurstöður sýna að líðan ungra kvenna sem framfleyta 

sér á fjárhagsaðstoð er ekki góð og flestar eiga við andlega erfiðleika að etja. Eins bjuggu 

þær við félagslega erfiðleika í æsku og stuðningsnet þeirra í dag er mjög veikt. Mikill 

óstöðugleiki einkennir bæði skólagöngu þeirra og þátttöku á vinnumarkaði. Allar hafa 

þær framtíðarsýn með von um betri framtíð en bæði var misjafnt hversu langt þær eru á 

veg komnar í að nálgast hana. Eins var munur á hversu bjartsýnar og jákvæðar þær 

leyfðu sér að vera þegar hugað var til framtíðar.  

 

Lykilorð: Félagsleg ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, félagslegar aðstæður, óstöðugleiki 
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Abstract 

The aim of the study was to examine the condition and circumstances of young women 

aged 18-24 who are dependent on a municipal support. This was done by examining 

well-being, health, social conditions, education, work history and vision of six young 

women who receive a support from Hafnarfjordur and Kopavogur municipalities. 

Qualitative research was applied to this study. The women were invited to 

participate in the study by a social worker and then met with the investigator who 

interviewed each one. The main result is that the well-being of young women who need 

financial aid is poor and the majority of the women are dealing with mental difficulties. 

Social problems in youth and a very weak support network is also a common factor. 

Instability characterizes both their education and their participation in the labor market.  

All six of them have a vision of a better future but it differs how far they have come on 

the path to obtain it. Also it differs how optimistic and positive they allow themselves to 

be when considering the future.  

 

Keywords: Social counseling, financial aid, social conditions, instability 
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1 Inngangur  

Tölulegar upplýsingar um fólk á fjárhagsaðstoð birtast reglulega og oft er umræðan á 

neikvæðum nótum og bent á kostnaðinn sem af þessu hlýst, en kostnaður sveitarfélaga 

á landinu öllu vegna fjárhagsaðstoðar árið 2013 voru 4.552.508.000 krónur (Hagstofa 

Íslands, e.d.) En hvaða fólk er það sem þarf fjárhagsaðstoð?  

Í fjölbreyttum störfum sínum með börnum og unglingum, sem bankastarfsmaður 

eða sem ráðgjafi í félagslegri ráðgjöf, hefur höfundur þessarar rannsóknar gert sér æ 

betur grein fyrir þeim áhrifum sem umhverfið hefur á mótun manneskjunnar. Það alast 

ekki allir upp við sömu góðu aðstæðurnar eða fá sömu góðu tækifærin í lífinu og eins 

geta óviðráðanleg áföll haft mikið að segja um velferð fólks í kjölfar áfallsins. Þegar velja 

átti viðfangsefni í lokaritgerð í meistaranámi til starfsréttinda fannst höfundi því bæði 

áhugavert og mikilvægt að skoða sögu og reynslu einstaklinga sem þiggja fjárhagslega 

aðstoð frá sveitarfélögum. Fyrir utan áhuga sinn á viðfangsefninu gerir höfundur sér 

grein fyrir mikilvægi þess í störfum sínum sem félagsráðgjafi í framtíðinni að gefa sögu 

einstaklinga sérstakan gaum.  

Þessi rannsókn ber yfirskriftina „Líðan og aðstæður ungra kvenna sem framfleyta sér 

á fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna“.  Markmiðið með rannsókninni er að kanna 

aðstæður ungra kvenna á aldrinum 18-24 ára sem þiggja framfærslustyrk frá 

sveitarfélagi. Með aðstæðum er átt við líðan, heilsufar, félagslegar aðstæður, náms – og 

atvinnusögu og framtíðarsýn. Eins og niðurstöður þessar rannsóknar sýna hafa þessar 

ungu konur sem rannsóknin náði til upplifað ýmislegt og lifa við mikla vanlíðan. Í 

rannsókninni þótti höfundi ekki síður mikilvægt að heyra framtíðarsýn þessara ungu 

kvenna því það að hafa vonir, væntingar og markmið er mikilvægur þáttur í því að bæta 

stöðu sína.  

Til þess að ná markmiðum rannsóknarinnar verður leitast við að svara þessum 

rannsóknarspurningum: 

 Hvernig er líðan ungra kvenna sem framfleyta sér á fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaga? 

 Hverjar eru félagslegar aðstæður þessara ungu kvenna fyrr og nú? 
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 Hver er náms- og vinnusaga ungra kvenna sem framfleyta sér á 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaga? 

 Hver er framtíðarsýn ungra kvenna sem hafa framfleytt sér á fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaga síðustu sex mánuði eða lengur? 

 

Í fræðilegri umfjöllun rannsóknarinnar er leitast við að gefa innsýn inn í þá þætti sem 

skipta máli þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar. Í umfjölluninni verður því 

ekki farið á dýptina og á það sérstaklega við um kaflana sem fjalla um erfiðleika í 

uppvexti. Í fræðilegri umfjöllun verður einnig farið yfir sögu fjárhagsaðstoðar, úrræði 

sem eru í boði, lög og reglur. Fjallar verður um félagslega ráðgjöf og félagslega virkni og 

þá með sjónarhorn félagsráðgjafar í huga. Kenningar sem stuðst er við í rannsókninni 

eru kenningar um valdeflingu og vistfræðikenning Bronfenbrenner.   

Það er ósk höfundar að niðurstöður rannsóknarinnar verði gagnlegar fyrir alla, bæði 

fagfólk og almenning. Fleiri en einn viðmælandi rannsóknarinnar talaði um að finnast 

skömm fylgja því að þurfa að segja fólki að það framfleyti sér á fjárhagsaðstoð og það 

upplifi ákveðna stimplun því samfara. Í viðtölunum kom það fram hjá nokkrum 

þátttakendum að þeir væru ánægðir með rannsókn frá þessu sjónarhorni. Það væri 

ástæða fyrir því að þær væru komnar í þá stöðu að þurfa á framfærslustyrk sveitarfélags 

að halda en ekki persónulegt val.  
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2 Fræðileg umfjöllum 

2.1 Almannatryggingar og velferð á Íslandi 

Í þessum kafla verður fjallað um sögu almannatrygginga á Íslandi og þá 

velferðarþjónustu er snýr að fjárhagsaðstoð á Íslandi í dag. Rýnt verður í lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaganna, úrræði fyrir atvinnulausa og reglur vegna 

fjárhagsaðstoðar í Kópavogi og Hafnarfirði. 

2.1.1 Saga almannatrygginga og velferðar á Íslandi 

Á seinni hluta 19. aldar voru fátækramál mikið til umræðu á Alþingi Íslendinga og byrði 

sveitarfélaga af fátækraframfærslu var mikil. Árið 1834 voru sett lög um 

fátækraframfærslu og í þeim lögum var hreppstjórum og prestum falið að stjórna 

framfærslumálum. Þeir þurftu að skoða vel hvort sá sem óskaði eftir framfærslustyrk 

væri hjálparþurfi, svo ekki væri of auðvelt fyrir fólk að fá framfærslustyrk, nauðsyn þess 

þurfti að vera augljós. Var það bæði gert af fjárhags- og sálfræðilegum ástæðum en þeir 

máttu nýta viðkomandi styrkþega eins og hægt var til vinnu. Til viðbótar við 

framfærslustyrkinn kom framlag úr fátæktarsjóði sveitarfélagsins (Stefán Ólafsson, 

1999).  Líkt og í dag var fjárhagsaðstoð háð búsetu þeirra sem þáðu aðstoðina en það 

kallaðist sveitfesti. Sveitfesti skar úr um í hvaða hreppi viðkomandi átti rétt á 

fátækraframfærslu. Til að teljast sveitfastur þurfti viðkomandi eftir 16 ára aldur að hafa 

verið bú- eða vistfastur í fimm ár í sama hreppnum, án þess að hafa þegið framfærslu á 

þeim tíma. Á þessum tímum komu fram ýmsar hugmyndir sem áttu að fæla fólk frá því 

að þiggja framfærslu. Þessar hugmyndir voru t.d. svipting á fjárræði og réttindamissir 

hjá þeim sem þáðu framfærsluna og einnig voru þeir skyldaðir til að taka allri vinnu sem 

sveitastjórn úthlutaði þeim. Ef það var ekki gert átti viðkomandi hættu á 

fangelsisviðurlögum.  Svipting á fjárræði varð að veruleika árið 1887 en þá var veitt 

heimild til fjárræðissviptingar í lögum. Á þeim tíma tók íslenskt samfélag miklum 

breytingum og fólk fór í auknum mæli að flytja úr sveitum landsins í sjávarpláss. Páll 

Briem birti í tímaritinu Andvara árið 1889 nýja hugsun um framfærslufyrirkomulag. Hann 

bendir þar á þjóðfélagsbreytingarnar og að þágildandi reglur um framfærsluaðstoð væru 

brot á mannréttindum þeirra sem þáðu aðstoð við framfærslu. Þiggjendur 
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fjárhagsaðstoðar væru beittir þvingunum alveg óháð orsökum þess að þeir þyrftu á 

fjárhagsaðstoð að halda svo sem vegna slysa eða veikinda. Ný fátækralög tóku gildi árið 

1907 og voru þau lög mannúðlegri og tóku meira tillit til orsaka þess að þörf væri á 

fjárhagsaðstoð. Lög um almannatryggingar á Íslandi tóku gildi árið 1947 og eru þau lög 

grundvöllur almannatryggingakerfisins í dag (Stefán Ólafsson, 1999).  

2.2 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 

Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 gegna sveitarfélögin 

ýmsum skyldum gagnvart þeim þegnum sem búa í sveitarfélaginu. Sveitarfélaginu ber 

að tryggja grunnþarfir einstaklingsins og að hann búi við félagslegt öryggi. Í 2. gr. 

laganna er kveðið á um að með félagsþjónustu sé átt við þjónustu, aðstoð og ráðgjöf svo 

sem félagslega ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, málefni barna og ungmenna, húsnæðismál, 

aðstoð við áfengissjúka, atvinnuleysisskráningu og vinnumiðlun. Markmið laganna er að 

tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli 

samhjálpar. Nokkur dæmi eru tekin um hvernig á að gera það og er í því sambandi nefnt 

að bæta eigi lífskjör þeirra sem standa höllum fæti, grípa til aðgerða til að koma í veg 

fyrir félagsleg vandamál og tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna 

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

Kveðið er á um framfærsluskylduna í 19. grein laga um félagsþjónustu sveitarfélaga 

nr. 40/1991. Þar segir að hverjum manni beri skylda til að framfæra sjálfan sig, maka 

sinn og börn yngri en 18 ára. Í þeim lögum er mikið lagt uppúr hjálp til sjálfshjálpar en í 

2. mgr. 1. gr. segir að við framkvæmd félagsþjónustunnar eigi að hvetja einstaklinginn til 

ábyrgðar á sjálfum sér, virða sjálfsákvörðunarrétt hans og styrkja hann til sjálfshjálpar. Í 

lögunum er skýrt gefið til kynna að markmiðið með veitingu aðstoðar er að 

einstaklingurinn verði sjálfbjarga og hann hvattur til ábyrgðar á sjálfum sér og öðrum. Í 

VI. kafla sem fjallar um fjárhagsaðstoð er í 19. gr. gert grein fyrir því að hverjum og 

einum beri skylda á að framfæra sig og sína.  

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga er rammalöggjöf þannig að upphæðir og 

framkvæmd fjárhagsaðstoðar er komin undir hverju sveitarfélagi fyrir sig (Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). Þegar unnið var að frumvarpi um heildstæða 

löggjöf félagsþjónustu sveitarfélaganna var horft til þess að lagaþróun áranna á undan 

hafi verið sú að sérlög höfðu verið sett, svo sem lög um málefni fatlaðra og lög um 
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málefni aldraðra. Með því að hafa lög um félagsþjónustu sveitarfélaga sem 

rammalöggjöf var sveitarfélögunum gefið meira svigrúm til ákvarðana miðað við 

staðbundar aðstæður í hverju sveitarfélagi. Sveitarfélögin hafa þá ákveðið frelsi og 

sjálfræði um val á leiðum í átt að settum markmiðum. Eins var með rammalögunum 

hægt að færa yfirstjórn félagsþjónustunnar í eitt ráðuneyti í stað þess að ýmis ráðuneyti 

kæmu að skipulagi félagsþjónustunnar. Með því varð skipulag félagsþjónustunnar 

fastmótaðra, með skýrari stefnumótun og gerður meiri greinarmunur á verkskiptingunni 

milli ríkis og sveitarfélags (Þingskjal 574, 1990-1991).  

Þegar sótt er um fjárhagsaðstoð til sveitarfélags á að hefja könnun á málum og 

aðstæðum umsækjanda eins fljótt og hægt er og afla þeirra upplýsingar sem 

nauðsynlegar teljast við vinnslu málsins. Stjórnvöldum ber að sjá til þess að mál séu 

nægilega vel upplýst áður en ákvörðun er tekin. Við öflun gagna og annarra upplýsinga á 

að vinna í samvinnu við skjólstæðing og leita eftir samþykki hans þegar hægt er. 

Samkvæmt 24. grein laga um félagsþjónustu sveitarfélaga er umsækjanda skylt að veita 

hverjar þær upplýsingar úr skattskýrslum sem þörf er á við úrvinnslu málsins, en ef 

fjárhagsaðstoð er veitt á grundvelli rangra eða villandi upplýsinga af þeim sem þiggur 

aðstoðina er hægt að krefjast endurgreiðslu. Ákvarðanir í málum skulu teknar eins fljótt 

og unnt er og ef töf er fyrirséð ber að skýra aðila máls frá því (Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991; Stjórnsýslulög nr. 37/1993). 

Í stjórnsýslulögunum nr. 37/1993 segir að þegar stjórnvald hefur tekið ákvörðun á 

að tilkynna málsaðilanum hana. Ef ákvörðunin er tilkynnt skriflega og án rökstuðnings 

eiga að fylgja leiðbeiningar til aðila málsins hvernig hann getur fengið ákvörðunina 

rökstudda og hvernig hann getur kært hana (Stjórnsýslulög nr. 37/1993). 

2.3 Atvinna og aðstoð sveitarfélaga við atvinnuleit 

Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga segir í 52. grein að sveitarstjórnum sé skylt að 

annast atvinnuleysisskráningu. Í lögum um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006 kemur 

fram að með vinnumarkaðsaðgerðum sé átt við vinnumiðlun, mat á hæfni 

atvinnuleitanda og skipulag úrræða sem eru til þess fallin að auka vinnufærni 

atvinnuleitanda. Í lögum nr. 55/2006 er atvinnuleitandi hver sá sem sækir um þátttöku í 

vinnumarkaðsaðgerðum og á það þá bæði við Vinnumálastofnun og þegar sótt er um 

þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum í gegnum vinnumiðlun sveitarfélags.  
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Á Íslandi eru ýmis úrræði í boði sem stuðla að starfsendurhæfingu einstaklinga auk 

starfsendurhæfingar Vinnumálastofnunar sem vikið verður að á eftir. Nokkur slík úrræði 

má nefna svo sem Hringsjá en þar fer fram starfsendurhæfing fyrir einstaklinga sem 

þurfa að endurmeta og styrkja stöðu sína á vinnumarkaði vegna afleiðinga sjúkdóma 

eða slysa. Þar fær fólk kennslu, þjálfun og ráðgjöf sem miða að því að einstaklingurinn 

verði fær um að vinna störf á vinnumarkaði en líka er lögð áhersla á að einstaklingurinn 

læri að þekkja sjálfan sig betur s.s. óskir sínar, getu og takmarkanir (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2005). Í Janus endurhæfingu er starfsenduræfingin byggð á 

samvinnu mennta- og heilbrigðiskerfisins. Þar er boðið uppá einstaklingsbundna 

endurhæfingu auk starfsendurhæfingar í tengslum við nám í Iðnskólanum í Reykjavík 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2005). Að lokum má nefna Kvennasmiðjuna 

en þar er markmiðið að auka lífsgæði einstæðra mæðra sem eiga við félagslega og/eða 

heilbrigðistengda erfiðleika að stríða og hafa verið utan vinnumarkaðar til lengri tíma. 

Þar er unnið með 16-18 manna hópa sem taka þátt í 18 mánaða endurhæfingarferli sem 

felst í sjálfsstyrkingu, námi í grunnáföngum framhaldsskóla og starfsleit. Kvennasmiðjan 

er samstarfsverkefni Tryggingarstofnunar ríkisins og Félagsþjónustunnar í Reykjavík 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2005).  

Fyrir utan skipulögð úrræði er einnig samstarf á milli Tryggingarstofnunar ríkisins, 

félagsþjónustu og heilsugæslu um endurhæfingu einstaklinga. Markmiðið þar er að 

styrkja einstaklinginn í endurhæfingu út frá hans eigin forsendum og þeim möguleikum 

sem hann hefur. Oft er endurhæfingin í formi heilsueflingar, stuðningsviðtala og náms 

eða starfsþjálfunar hluta úr degi. Markmiðið með endurhæfingunni er að virkja 

viðkomandi á vinnumarkaði og reyna að koma í veg fyrir að hann fari á öorku 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2005). 

2.3.1 Vinnumálastofnun 

Vinnumálastofnun starfar samkvæmt lögum um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006 og 

lögum um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006. Markmið laga um vinnumarkaðsaðgerðir 

er að veita einstaklingum viðeigandi aðstoð til að verða virkir þátttakendur á 

vinnumarkaði og markmið laga um atvinnuleysistryggingar er að tryggja launamönnum 

eða sjálfstætt starfandi einstaklingum tímabundna fjárhagsaðstoð á meðan þeir eru að 
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leita sér að nýju starfi eftir að hafa misst fyrra starf sitt. Til þess að eiga rétt á greiðslum 

úr Atvinnuleysistryggingasjóði þarf umsækjandi að uppfylla eitt eftirfarandi skilyrða:  

a) Hafa verið launamaður. Hafa unnið launað starf í a.m.k. 25% starfshlutfalli í 

hverjum mánuði og greitt tryggingagjald vegna starfsins. 

b) Hafa verið sjálfstætt starfandi. Einstaklingur þarf að hafa hafa gengið frá skilum á 

staðgreiðslu með reglulegum hætti af reiknuðu endurgjaldi og tryggingargjaldi vegna 

starfsins, samkvæmt reglum ríkisskattstjóra.  

c) Vera nýkominn úr námi og hafa verið í samfelldu námi (verklegu eða bóklegu) í 

viðurkenndri menntastofnun á Íslandi í að minnsta kosti sex mánuði (Lög um 

atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006).  

Í VII. kafla laga nr. 54/2006 er fjallað um fjárhæð atvinnuleysisbóta. Sá sem telst 

tryggður í starfi sínu öðlast rétt til tekjutengdra atvinnuleysisbóta í allt að þrjá mánuði 

frá þeim tíma sem grunnatvinnuleysisbætur hafa verið greiddar í samtals hálfan mánuð. 

Óskertar grunnatvinnuleysisbætur eru kr. 149.523 á mánuði. Tekjutengdar 

atvinnuleysisbætur eru 70% af meðaltali heildarlauna launamanna og sjálfstætt 

starfandi yfir ákveðið tímabil.  

2.3.2 Atvinnulausir án réttinda hjá Vinnumálastofnun 

Þegar lög um atvinnuleysistryggingar eru skoðuð þá er það skýrt að umsækjandi um 

atvinnuleysisbætur þarf að hafa unnið sér inn réttindi með því að hafa verið á 

vinnumarkaði eða í námi í einhvern lágmarkstíma. Ef viðkomandi á ekki rétt á 

atvinnuleysisbótum getur hann leitað aðstoðar félagsþjónustu lögheimilissveitarfélags 

síns. Einstaklingar sem njóta framfærslu sveitarfélags geta því fallið undir það að vera 

atvinnulausir en oft eru aðrir þættir þess valdandi að notendur fjárhagsaðstoðar treysta 

sér ekki til að vera á vinnumarkaði eða geta það ekki af einhverjum orsökum svo sem 

vegna tímabundinna veikinda. 

2.3.2.1 Vinnumarkaðsúrræði Vinnumálastofunar fyrir ungt fólk 

Ýmis úrræði eru í boði á vegum Vinnumálastofnunar (Vinnumálastofnun, e.d.f). 

Vinnumálastofnun á að halda skrá yfir laus störf sem eru í boði á öllu landinu. Í 2. mgr. 

10. gr. laga um Vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006 segir að Vinnumálastofnun beri að 

aðstoða alla frá 16-70 ára sem hafa heimild til að ráða sig til starfa á Íslandi. 
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Atvinnuleitandi sem sækir um þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum fer í mat á vinnufærni 

hjá ráðgjafa Vinnumálastofnunar. Þar á hann að leggja fram allar upplýsingar sem liggja 

fyrir um vinnufærni hans svo hægt sé að hjálpa honum að finna starf við hæfi og svo 

hann geti tekið þátt í vinnumarkaðsúrræðum. Ráðgjafi og atvinnuleitandi gera svo 

samkomulag með áætlun um atvinnuleit og þátttöku í vinnumarkaðsúrræðum (Lög um 

vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006).  

Þau vinnumarkaðsúrræði sem eru í boði á vegum Vinnumálastofnunar miðast við að 

atvinnuleitendur séu tryggðir innan Atvinnuleysistryggingakerfisins og þiggi 

atvinnuleysisbætur. Ýmis gagnleg úrræði á vegum Vinnumálastofnunar eru til þess gerð 

að auka möguleika atvinnuleitanda í atvinnuleit og styrkja þá á vinnumarkaði. 

Vinnumálastofnun býður uppá námsúrræði sem atvinnuleitendum á atvinnuleysisbótum 

stendur til boða. Atvinnuleitendur geta stundað þetta úrræði og fengið 

atvinnuleysisbætur á meðan. Námið verður að vera hluti af vinnumarkaðsaðgerðum 

samkvæmt ákvörðun Vinnumálastofnunar og verður atvinnuleitandi að hefja nám sitt í 

samráði við ráðgjafa Vinnumálastofnunar eftir að færni og staða atvinnuleitandans 

hefur verið metin. Þegar atvinnuleitandi fer á námssamning hjá Vinnumálastofnun er 

gerður tvíhliða námssamningur þar sem þetta er vinnumarkaðsúrræði. Námssamingar 

eru skilyrðum háðir og er Vinnumálastofnun með tvenns konar námssamninga. Eitt 

skilyrði er að námið má ekki vera lánshæft hjá LÍN og atvinnuleitandi á að fá samþykki 

hjá ráðgjafa Vinnumálastofnunar við val á námi og námsskeiðum, en námið verður að 

nýtast atvinnuleitandanum við atvinnuleit (Vinnumálastofnun, e.d.c). Eins er möguleiki á 

að hljóta námsstyrk hjá Vinnumálastofnun ef atvinnuleitendur hafa áhuga á að sækja 

önnur námskeið eða starfstengt nám en þau sem Vinnumálastofnun býður uppá. Þá er 

skilyrði að námskeiðið komi til með að nýtast atvinnuleitandanum við atvinnuleit 

(Vinnumálastofnun, e.d.b). Oft getur verið erfitt að fá tækifæri hjá fyrirtækjum en tvö af 

úrræðum Vinnumálastofnunar eru starfsþjálfun og reynsluráðning. Starfsþjálfun er 

skilgreind sem tímabundin þjálfun og þátttaka í þeirri starfsemi sem fer fram á vinnustað 

(Vinnumálastofnun, e.d.e). Með reynsluráðningu er átt við ráðningu til reynslu með 

framtíðarráðningu í huga. Atvinnuleitandi fer þá í nokkurra mánaða starfsþjálfun hjá 

stofnun eða fyrirtæki með mögulega ráðningu í huga ef vel gengur. Ef atvinnuleitandi er 

tilbúinn að ráða sig í framtíðarstarf í þeirri starfsgrein sem fyrirtækið eða stofnuninn 

starfrækir er þetta tækifæri fyrir hann til að þjálfa sig og þróa innan greinarinnar. 
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Starfsþjálfunar- og reynsluráðningarsamningar geta gilt í allt að sex mánuði 

(Vinnumálastofnun, e.d.d). 

Með starfsendurhæfingu er markmiðið að styðja einstaklinginn til að öðlast fótfestu 

á vinnumarkaði og þá skiptir máli að grípa tímanlega inní óvinnufærni einstaklings 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2005). Eftir margra mánaða atvinnuleysi getur 

verið erfitt fyrir atvinnuleitanda að halda áfram atvinnuleit og allt þetta ferli getur valdið 

mikilli vanlíðan. Atvinnuleitandi getur gert starfsendurhæfingarsamning við 

Vinnumálastofnun þar sem hann skuldbindur sig til að taka fullan þátt í áætluninni. 

Atvinnuleitandi þarf ekki að vera í virkri atvinnuleit á endurhæfingartímanum en hver 

áætlun gildir hámark í þrettán vikur. Starfsendurhæfingaráætlunin á að nýtast 

atvinnuleitandanum við atvinnuleit og  á að skila honum árangri við leitina 

(Vinnumálastofnun, e.d.a). 

Ýmis önnur vinnumarkaðsúrræði eru á vegum Vinnumálastofnunar, má þar nefna  

þátttöku í sjálfboðaliðastarfi og þróun eigin viðskiptahugmyndar (Vinnumálastofnun, 

e.d.f). 

2.3.2.2 Samstarf milli sveitarfélaga og Vinnumálastofnunar 

Á Íslandi telst landið eitt atvinnusvæði og á Vinnumálastofnun að halda skrá yfir laus 

störf á landinu (Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006). Vinnumálastofnun á í 

samstarfi við sveitarfélögin á landinu við að aðstoða atvinnuleitendur. Atvinnumiðstöð 

Hafnarfjarðar er dæmi um samstarf Vinnumálastofnunar við sveitarfélag en þar miðar 

samstarfið að því að aðstoða alla atvinnuleitendur, óháð rétti þeirra til 

atvinnuleysisbóta, til að fá vinnu (Tryggvi Haraldsson, munnleg heimild). 

Atvinnumiðstöðin hefur það að markmiði að efla þjónustu við unga atvinnuleitendur og 

aðstoða þá sem hafa verið atvinnulausir yfir langan tíma (Hafnarfjörður, e.d.). 

Atvinnuver Kópavogs er samstarf milli Kópavogsbæjar og Vinnumálastofnunar. Þar eru 

atvinnuleitendur og þeir sem eru á fjárhagsaðstoð þjónustaðir og veitt aðstoð til að 

komast í virkni og fá starf (Kópavogur, e.d.).  

Í nóvember 2013 fór verkefnið Stígur af stað en það er samstarfsverkefni 

Vinnumálastofnunar og sveitarfélaga. Verkefnið þjónar atvinnuleitendum sem eru án 

bótaréttar í atvinnuleysistryggingakerfinu. Atvinnuleitendurnir fá fjárhagsaðstoð frá 

lögheimilissveitarfélagi og markmiðið er að styrkja þá í leit að atvinnu og fækka þannig 
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þeim einstaklingum sem þurfa á fjárhagsaðstoð að halda. Vinnumálastofnun þjónustar 

atvinnuleitendur í formi starfsráðgjafar og vinnumiðlunar og býður þeim að taka þátt í 

vinnumarkaðsúrræðum Vinnumálastofnunar (Vinnumálastofnun, e.d.g).   

2.4 Reglur sveitarfélaganna um fjárhagsaðstoð 

Eins og fyrr greinir er sveitarfélögunum í sjálfsvald sett að móta sínar eigin reglur um 

framkvæmd fjárhagsaðstoðar út frá leiðbeiningum laganna. Reglur sveitafélaganna 

þurfa að eiga sér stoð í lögunum eða innan ákvæða lagarammanns þar sem fjallað er um 

viðkomandi stuðning. Í rannsókn sem var gerð árið 2003 og bar heitið „Fjárhagsaðstoð 

og félagsþjónusta“ kom í ljós að sveitarfélögin settu sér ólíkar reglur og viðmiðanir um 

úthlutun fjárhagsaðstoðar til íbúa. Og þar af leiðir að upphæð fjárhagsaðstoðar er mjög 

misjöfn eftir sveitarfélögum (Guðný Eydal og Anný Ingimarsdóttir, 2003). Af þessum 

niðurstöðum má ráða að búseta getur haft mikil áhrif á fjárhag og lífsgæði þeirra sem 

þurfa á framfærslu sveitarfélags síns að halda. Fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna hefur 

þann tilgang að koma til móts við fjölskyldur og einstaklinga með því að tryggja 

fjárhagslegt og félagslegt öryggi (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991).Þegar 

sótt er um fjárhagsaðstoð er því nauðsynlegt að skoða réttindi fólks og hvort það eigi 

rétt á greiðslum samkvæmt öðrum gildandi lögum og ganga þarf úr skugga um að 

viðkomandi fái það sem hann á rétt á (Velferðarráðuneyti, 2003). Í leiðbeiningum um 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna sem er gefin út af Velferðarráðuneytinu eru kynntar 

tvær leiðir til að nota þegar reglur um upphæð fjárhagsaðstoðar eru gerðar, leið a og 

leið b. Leiðirnar eru byggðar eins upp en sá munur er á þeim að í leið a er framfærsla 

barna talin með við mat á fjárþörf og allar greiðslur tengdar þeim taldar til tekna fyrir 

utan umönnunarbætur. Í leið b er framfærsla barna ekki talin með og greiðslur með 

þeim ekki taldar til tekna. Grunnfjárhæðin hækkar því ekki vegna barna í leið b 

(Velferðarráðuneyti, 2003).  

Í Hafnarfirði og Kópavogi er notuð leið b í reglum um fjárhagsaðstoð en í reglum 

beggja sveitarfélaga um fjárhagsaðstoð eru ákvæði um sérstaka aðstoð vegna barna s.s. 

greiðslur vegna daggæslu og tómstunda (Hafnarfjörður, 2014 ; Kópavogur, 2014).  

2.4.1 Fjárhagsaðstoð 

Fjárhagsaðstoð frá sveitarfélagi getur bæði verið styrkur og lán. Aðstoðin er veitt sem 

lán ef umsækjandi óskar þess. Eins er það í formi láns ef aðstæður eru þannig að eignir 
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og framtíðartekjur umsækjanda sýna að endurgreiðsla sé eðlileg (Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991). Í tilvikum þar sem umsækjandi um örorku fær fjárhagsaðstoð 

meðan mat er lagt á umsókn hans getur hann fengið fjárhagsaðstoð í formi láns sem er 

endurkræft. Ef örorkumatið fæst hins vegar ekki samþykkt sækir viðkomandi um að 

láninu sé breytt í styrk. Í lögum um félagsþjónustu er tekið fram að ef fjárhagsaðstoð er 

veitt á grundvelli rangra eða villandi upplýsinga frá þeim sem fékk aðstoðina getur 

félagsþjónustan alltaf krafist endurgreiðslu (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991). 

2.4.2 Námsstyrkur 

Reglur Hafnarfjarðar og Kópavogs um fjárhagsaðstoð kveða á um heimild til að veita lán 

eða styrk til einstaklinga 18 ára og eldri sem stunda nám í grunnskóla og framhaldsskóla. 

Í báðum sveitarfélögum er tekið fram að alla jafna sé ekki aðstoðað vegna náms sem er 

lánshæft hjá LÍN. Heimildirnar varðandi námsaðstoð eru þó ekki nákvæmlega eins hjá 

sveitarfélögunum enda hafa þau rými samkvæmt lögunum til að móta sína reglu .  

Í 17. grein reglna um fjárhagsaðstoð hjá Hafnarfjarðarbæ er kveðið á um heimild til 

að veita aðstoð til náms. Þar segir að heimilt sé að veita þeim sem búa við erfiðar 

félagslegar aðstæður og ekki hafi lokið grunn- eða framhaldsskóla, lán eða styrk sem 

stuðning við markmið í vinnu með félagsráðgjafa. Námið á að vera í átt að markmiði sem 

viðkomandi er að vinna að með aðstoð félagsráðgjafa sem miðar m.a. að efnahagslega 

sjálfstæðu lífi hans. Upphæð aðstoðarinnar miðast við upphæð fjárhagsaðstoðar sem 

viðkomandi fengi miðað við aðstæður sínar ásamt almennum skólagjöldum og 

bókakostnaði. Samþykkt á greiðslum námskostnaðar eru teknar fyrir hverja önn svo ef 

umsækjandi sýnir eðlilega námsframvindu greiðist aðstoðin áfram (Hafnarfjörður, 

2014). 

Í Kópavogi fjalla bæði 23. gr. og 32. gr. í reglum Kópavogsbæjar um fjárhagsaðstoð 

til náms. Í 23. gr. kemur fram að heimilt sé að veita styrk eða lán til umsækjanda sem 

ekki hefur lokið grunn- eða framhaldsskóla vegna alvarlegra félagslegra erfiðleika. Dæmi 

um slíka heimild er annars vegar þegar einstaklingur er atvinnulaus án bótaréttar eða 

þiggur fjárhagsaðstoð. Hins vegar ef um ræðir einstætt foreldri sem hefur haft 

atvinnutekjur lægri en grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar í sex mánuði áður en sótt er um 

námsaðstoð. Upphæð aðstoðarinnar miðast við grunnupphæð fjárhagsaðstoðar og eftir 
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aðstæðum bókakostnaður og/eða skólagjöld sem skulu vera að hámarki 60.000 krónur. 

Umsókn um námsaðstoð er tekin fyrir hverja önn en ef um fjárhagslegan stuðning er að 

ræða er miðað við tvær annir. Sækja þarf um tveimur mánuðum áður en nám hefst. 

Námsmaður verður að sýna fram á eðlilega skólasókn og námsframvindu skv. reglum 

viðkomandi skóla. Í 32. gr. er fjallað um annan möguleika á námsaðstoð í Kópavogi en 

það er sérstök námsaðstoð. Þar segir að undanþága frá skilyrðum námsaðstoðar geti 

verið heimil í sérstökum tilvikum og þá verður lagt sérstakt mat á félagslegan bakgrunn 

umsækjandans sem er eldri en 18 ára.  Hann verður að búa við mikla félagslega 

erfiðleika og sýna fram á að hann geti ekki hafið nám eða flosni uppúr námi ef hann fær 

ekki aðstoð (Kópavogur, 2014). 

Þegar talað er um félagslega erfiðleika er átt við að umsækjandi um námsaðstoð 

hafi upplifað fleiri en einn þátt af eftirfarandi á uppvaxtarárum sínum; komi frá brotinni 

fjölskyldu s.s. skilnaður, lítið samband eða stuðningur frá öðru foreldri, tíðir 

búflutningar, áfengis- og vímuefnaneysla foreldra eða önnur veikindi, ofbeldi á 

heimilinu, erfiðleikar í uppvexti, einelti í skóla, námserfiðleikar, vímuefnaneysla, 

nauðgun, ofbeldi, áfall vegna veikinda umsækjanda, foreldra eða annarra nákominna og 

ástvinamissir. Aðstæður sem umsækjandi býr við þegar sótt er um námsaðstoð þurfa að 

vera á þann hátt að viðkomandi hafi lítinn eða engan félagslegan- og/eða fjárhagslegan 

stuðning (Reykjavíkurborg, 2010).  

2.5 Atvinnuleysi og efnahagsþrengingar  

Reynsla annarra þjóða er sú að þeir sem verða fyrir alvarlegustu afleiðingunum af 

völdum atvinnuleysis  eru þeir sem skortir menntun. Þeir sem glíma við félagsleg 

vandamál og/eða námsörðugleika í uppvexti sínum á æskuárum sínum eru líklegri til að 

hætta í framhaldsskóla. Ef þessir einstaklingar verða fyrir atvinnuleysi í langan tíma er 

mjög líklegt að úr verði alvarleg félagsleg einangrun (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 

2009). Afleiðingar atvinnuleysis og lágs menntunarstigs ungs fólks getur því haft 

alvarlegar afleiðingar.  Í rannsókn sem gerð var á vegum Reykjavíkurborgar (2010) 

kemur fram að atvinnulaust fólk er að jafnaði líklegra til að þjást af þunglyndi, með meiri 

kvíða, heilsutæpara, eirðarlausara og með minna sjálfsálit en fólk sem hefur atvinnu. 

Fjárhagslegir erfiðleikar og einangrun eru oft fylgikvillar atvinnuleysis og koma því 

félagsleg vandamál oft upp á meðal atvinnulausra.  
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2.5.1 Umfang fjárhagsaðstoðar á Íslandi 

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands fengu 8.042 heimili á Íslandi 

fjárhagsaðstoð frá sveitarfélögum árið 2013 og var kostnaður sveitarfélaga á landinu 

öllu 4.552.508.000 krónur. Heimilum sem þáðu fjárhagsaðstoð fjölgaði um 306 frá árinu 

2012 en þá þáðu 7.736 heimili fjárhagsaðstoð. Samtals þáðu 1.137 einstæðar konur á 

aldrinum 18-24 ára fjárhagsaðstoð og þar af 496 konur með börn á framfæri. Alls þáðu 

69 hjón eða sambúðarfólk á aldrinum 18-24 ára fjárhagsaðstoð og þar af bjuggu börn á 

55 þeirra heimila (Hagstofa Íslands, e.d.).  

Árið 2013 voru 711 einstaklingar sem þáðu fjárhagsaðstoð frá Hafnarfjarðarbæ en 

það var 7,7% aukning frá árinu áður. Stærsti hluti notenda fjárhagsaðstoðar var yngsti 

aldurshópurinn 15-24 ára eða 38,3% allra notenda. Í árskýrslu Fjölskylduþjónustu 

Hafnarfjarðar frá árinu 2013 eru aldursskiptu hóparnir ekki kynjaskiptir en þar kemur 

fram að kynjaskiptingin er nokkuð jöfn (Hafnarfjörður, 2013). Í ársskýrslu velferðarsviðs 

Kópavogsbæjar kemur fram að 674 heimili þáðu fjárhagsaðstoð árið 2013 en það er 

4,2% aukning frá árinu 2012. Í ársskýrslunni er hvorki gefin upp aldursskipting né 

kynjaskipting á notendum fjárhagsaðstoðar (Kópavogur, 2013).  

2.6 Félagsleg ráðgjöf og virkni 

Félagsráðgjafar vinna með heildarsýn að leiðarljósi en með því er átt við að tekið sé tillit 

til margbreytileika einstaklingsins, að hver og einn sé einstakur og að líta þurfi á 

aðstæður hans í samhengi við fjölskyldu hans, umhverfi og samfélagið í heild (Lára 

Björnsdóttir, 2006). Í þessum kafla verður rætt um grunn hlutverk félagsráðgjafar með 

áherslu á endurhæfingu og hugtakinu félagsleg virkni verða gerð skil.  

2.6.1 Félagsleg ráðgjöf 

Samkvæmt siðareglum félagsráðgjafa á félagsráðgjafi að virða réttindi hverrar 

manneskju og koma fram við skjólstæðing af heiðarleika, virðingu og leitast við að 

byggja upp gagnkvæmt traust (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Forvarnir (e. 

prevention), úrræði (e. provision of resources) og endurhæfing (e. restoration) eru 

grunn hlutverk félagsráðgjafar og eru þau samtvinnuð og háð hvert öðru. Þegar 

félagsráðgjafi vinnur að forvörn gegn félagslegri vanvirkni felur það í sér að hann taki 

snemma eftir ástandi og aðstæðum sem geta hindrað áhrifaríka félagslega virkni og með 

ráðgjöf næst stjórn á þessu ástandi og aðstæðum. Úrræði geta snúið bæði að 
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einstaklingnum og félagslegu umhverfi hans. Hægt er að skoða úrræði út frá þeim 

félagslegu björgum sem einstaklingur hefur og vinna í að ná fram styrkleikum hans. Það 

gæti félagsráðgjafi t.d. gert með því að aðstoða fólk í samskiptum sín á milli bæði með 

einstaklingsviðtölum og svo sameiginlegum viðtölum, t.d. á milli hjóna sem eiga í 

vandræðum. Á þann hátt gæti hann hjálpað þeim að skilja hvort annað betur og 

aðstoðað þau við að ná fram árhrifaríkari og betri samskiptum. Endurhæfing í félagslegri 

ráðgjöf felst meðal annars í því að bæta félagslega virkni einstaklingsins. Það er gert 

með áherslu á hvatningu til athafna sem hafa áhrif á samspil milli hans sem manneskju 

og þess umhverfis sem hann býr í (Boyle o.fl., 2006). Í lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991 er lögð áhersla á að einstaklingurinn sé hvattur til ábyrgðar á 

sjálfum sér. Í 2. mgr. 1. gr. segir að við framkvæmd félagsþjónustunnar eigi að hvetja 

einstaklinginn til ábyrgðar á sjálfum sér og öðrum, virða rétt hans til að taka ákvarðanir 

sem snúa að hans málum og styrkja hann til sjálfshjálpar. Í siðareglum félagsráðgjafa 

kemur fram í 2. gr. að félagsráðgjafi eigi að virða og verja rétt einstaklings til 

sjálfsákvörðunar að því marki að það valdi ekki öðrum skaða. Þar er líka tekið fram að ef 

skjólstæðingur getur ekki gætt hagsmuna sinna sjálfur eigi félagsráðgjafinn að gæta 

réttar hans (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.).  

2.6.2 Félagsleg virkni   

Fólk hefur ólík hlutverk í lífi sínu og getur sinnt þessum hlutverkum á mjög ólíkan hátt. 

Einstaklingur gegnir t.d. öðru hlutverki í fjölskyldu sinni en í vinnunni og enn öðru í 

vinahóp sínum. Þessi hlutverk geta svo verið breytileg frá einum tíma til annars og á milli 

einstakinga (Boyle o.fl., 2006).  

Hjá fæstum er lífið alltaf auðvelt heldur er ýmislegt sem gerist í daglegu lífi sem 

getur haft áhrif á líðan fólks. Í flestum tilfellum tekst fólk á við áhyggjur og erfiðleika 

hversdagsins á áhrifaríkan hátt en í sumum tilfellum gengur það ekki og áhyggjur fara 

vaxandi og hafa áhrif á líðan fólks. Eins getur komið upp það sem má kalla stærri 

erfiðleika og áföll sem fer að hafa djúp áhrif á líf fólks og það þarf aðstoð til að takast á 

við erfiðleikana.  

Eins og segir að ofan hefur fólk ákveðin hlutverk t.d. í fjölskyldunni sinni og í 

samfélaginu. Á meðan allt gengur vel og fólk getur tekist á við hið daglega líf gengur það 

upp. Svo dæmi sé tekið virkar fjölskylda á gefandi og hagnýtan hátt þegar 
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fjölskyldumeðlimir hafa að mestu samþykkt ákveðið munstur og skipting á hugmyndum 

og hlutverkum meðal fjölskyldumeðlima er skýr á meðal þeirra (Boyle, Farley og Smith, 

2006).  Um leið og eitthvað fer úrskeiðis, sem dæmi andleg eða líkamleg veikindi getur 

það haft mikil áhrif á félagslega virkni einstaklingsins sem mun þá hafa áhrif á 

fjölskylduna.  

Það getur verið erfitt að útskýra og skilja hegðun fólks. Hægt er að nota orðin „innri 

öfl“ (e. inner forces) og „ytri öfl“ (e. outer forces) en þeir Boyle, Farley og Smith, 2006) 

töldu það áhrifaríka leið til útskýringar á hvað getur stjórnað hegðun fólks.  Líffræðilegir, 

sálfræðilegir og félagslegir þættir eru þau innri öfl sem geta haft áhrif á hegðun og líðan 

fólks. Sem dæmi um ytri öfl getur það verið fjölskyldan, hópar í kringum manneskjuna 

eins og vinahópur, skóli og vinnustaður. Önnur ytri öfl sem geta verið áhrifamikil eru t.d. 

stofnanir og þau viðhorf sem eru ríkjandi í samfélaginu (Boyle o.fl., 2006). 

Hægt er að upplifa atvinnumissi á ýmsan hátt. Einn fer strax í atvinnuleit og upplifir 

þetta jafnvel sem tækifæri til að prófa eitthvað nýtt meðan atvinnumissirinn getur haft 

djúpstæðari áhrif á annan. Sá lokar sig af, upplifir vonleysi og hættir að fara út á meðal 

fólks. Þar með eru innri öflin í lífi hans farin að hafa neikvæð áhrif á hegðun hans og 

andlega líðanin og félagslega virknin á niðurleið. Innri öflin, vanlíðanin, er að hafa áhrif á 

ytri öflin, fjölskylduna. Þessi vaxandi vanvirkni hefur áhrif á fjölskylduna og getur breytt 

hlutverkaskipan þar. Ytri öfl eru líka gildandi viðhorf í samfélaginu og stofnanir eins og 

kom fram að ofan. Í tilviki þessa tiltekna einstakings óx það honum í augum að fara og 

tala við stofnanir sem aðstoða fólk í atvinnuleit. Hann hafði alltaf upplifað viðhorf til 

atvinnulausra í samfélaginu sem mjög neikvætt og átti þar með erfitt með því að segja 

frá atvinnumissinum og þiggja þá hjálp sem í boði var strax í byrjun. Þarna eru innri og 

ytri öflin í lífi einstaklingsins farin að hafa mikil áhrif á hegðun og líðan hans og félagsleg 

virkni hefur minnkað til muna.  

Í grein Hauks Sigurðssonar (2008) kemur fram að alvarlegar afleiðingar langvarandi 

vanvirkni geta verið miklar og það er nauðsynlegt að styðja við fólk í atvinnuleit og 

aðstoða það við að skapa sér tækifæri á vinnumarkaði. Eins er mikilvægt að auka 

daglega virkni fólks, þar sem hún leiðir af sér aukin lífsgæði og betri líðan. Í greininni 

kemur líka fram að afleiðingar langtíma vanvirkni ungs fólk geti verið sérstaklega 

alvarlegar og nauðsynlegt sé að huga að þeim hópi. Viðeigandi úrræði þurfa að vera í 

boði sem stuðla að aukinni virkni þeirra og þátttöku á vinnumarkaði.  
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2.7 Kenningar og aðferðir í félagsráðgjöf 

Eins og fram hefur komið leggja félagsráðgjafar mikla áherslu á leiðir til sjálfshjálpar með 

heildarsýn að leiðarljósi. Í vistfræðikenningu Urie Bronfenbrenner eru ólík svið 

samfélagsins skoðuð og greint frá því á hvaða hátt ákveðnir þættir samfélagsins geta 

haft áhrif á einstaklinginn (Berk, 2003).  

Þegar einstaklingur er hvattur til sjálfshjálpar er um leið verið að efla hann til 

ábyrgðar á sjálfum sér og aðstæðum sínum. Valdefling er gömul og þekkt aðferð í 

félagsráðgjöf en í sögu félagsráðgjafar má finna dæmi um notkun valdeflingar í vinnu 

kvenna á nítjándu öld þar sem Jane Addams var í forystuhlutverki.  Konurnar unnu með 

valdalitlum hópum samfélagsins, svo sem fátækum og innflytjendum, og styrktu þau til 

sjálfshjálpar. Þær vildu breyta samfélaginu og vinna þeirra fólst í að eyða stéttaskiptingu 

og stuðla að valdeflingu einstaklinga. Vegna þessara kvenna snýst valdefling í 

félagsráðgjöf í dag meðal annars um félagslegt jafnræði, félagslegt réttlæti, virðingu fyrir 

mismunandi einstaklingum og auðnum sem fylgir fjölbreytilegri menningu (Lee og 

Hudson, 2011).  

2.7.1 Vald og valdaleysi  

Svo hægt sé að skilja hvað átt er við með valdeflingu er nauðsynlegt að skilja hvað felst í 

valdi (e. empower) og hvað felst í valdaleysi (e. empowerlessness). Skilgreiningar á valdi 

eru þó ekki alls staðar eins. Félagsráðgjafinn Barbara Bryant Solomon þróaði fyrst af 

öllum hugtakið valdefling í félagsráðgjöf og skilgreindi beinar og óbeinar leiðir að valdi. 

Hún sagði að fólk í nánasta umhverfi einstaklings, svo sem fjölskylda, gæti myndað 

óbeinar valdahindranir fyrir hann. Það gerist með óbeinum hætti vegna þess að fólkið 

getur fengið einstaklinginn til að tileinka sér neikvætt gildismat og finnast minna til sín 

koma heldur en hann ætti að gera. Einhverskonar undirokun. Aftur á móti eru beinar 

valdahindranir tilkomnar vegna beinna áhrifa þeirra einstaklinga sem koma fram fyrir 

hönd helstu stofnana samfélagsins. Nokkrir þættir hafa áhrif á valdaleysi. Þeir eru meðal 

annars óöryggi í efnahagsmálum, lært hjálparleysi, menntunarskortur og tilfinningalegir 

erfiðleikar (Lee og Hudson, 2011). Skilgreining femínista á valdi er með öðru sniði en þar 

er litið svo á að vald ýti undir færni, getu og möguleika. Þar er talað um „vald til“ (e. 

power to), „innra vald“ (e. power within) og „vald með“ (e. power with) (Hanna B. 

Sigurjónsdóttir, 2006). 
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Fræðimenn telja þó að eitthvað sé hægt að gera til þess að öðlast vald. Vald  kemur 

með gagnrýnni hugsun og þekkingu á því að einhver, til dæmis einstaklingur eða 

samfélagshópur sé kúgaður. Vald kemur líka með heilbrigðum persónulegum þroska 

einstaklings sem tekst á við undirokun þess sem við á og hefur hæfni og drifkraft til að 

hafa áhrif á aðra. Til þess þarf að hafa sjálfstraust, vera fylginn sér og hafa getu til að 

eiga tengsl við aðra (Lee og Hudson, 2011).  

2.7.2 Skilgreiningar á hugtakinu valdefling (e. empowerment) 

Skilgreiningar fræðimanna á hugtakinu valdefling eru mjög mismunandi. Innan 

félagsvísinda snúast þær í grundvallaratriðum alltaf um það sama. Það tengist 

lífsgæðum og mannréttindum og fólk þarf að öðlast meiri stjórn á eigin lífi (Hanna B. 

Sigurjónsdóttir, 2006). Skilgreining Merriam-Webster á því að efla vald (e. empower) 

gefur til kynna að það sé hægt að gefa vald til einhvers en það er þó sjaldnast þannig. 

Barbara Simon gerði valdeflingu að hefð innan félagsráðgjafar. Hún lagði áherslu á að 

valdefling væri endurspeglandi athöfn. Valdefling væri aðferð sem væri einungis hægt 

að byrja á og nota fyrir þá sem væru að sækjast eftir valdi eða eftir því að geta ákveðið 

sjálfir. Þeir væru sjálfir í valdeflingarferlinu og aðrir í kring gætu bara aðstoðað og hvatt 

þá áfram. Ferlið er í höndum þess sem verið er að vinna með, ekki þess aðila sem 

aðstoðar hann (Lee og Hudson, 2011). Í einföldum skilningi vísar það til ferlis þar sem 

náð er betri stjórn á lífi og aðstæðum einhvers (Thompson, 2009). 

2.7.3 Hvað felst í valdeflingu (e. empowerment)  

Eins og dæmin á undan sýndu er skilgreining á valdeflingu mjög mismunandi. Valdefling 

er mjög vítt og teygt hugtak. Margir fræðimenn hafa eignað sér hugtakið og aðlagað það 

að sínu viðfangsefni og er því enginn einn ráðandi kennismiður hugtaksins valdeflingar  

né hefur verið sett niður ein skilgreining á því (Hanna. B.Sigurjónsdóttir, 2006). 

Margþætt sjónarhorn eru notuð til að þróa verklag á notkun valdeflingar í starfi. 

Valdeflingar aðferðin er sérstök að því leyti að hún er bæði klínísk og pólitísk og 

samtvinnar þessa þætti. Valdefling hefur þrjár víddir sem spila saman (Lee og Hudson, 

2011). Þær eru:  

1. Persónuleg:  Sálfræðilegir þættir sem geta hjálpað eða þá aftrað 

einstakling til þess að ná markmiðum sínum. Felur í sér tilraun til þess að 
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bæta sjálfmat (Thompson, 2009). Þróun á jákvæðari og áhrifaríkari 

skilningi á sjálfum sér (Lee og Hudson, 2011).  

2. Menningarleg: Í þjóðfélögum eru ákveðnar hindranir vegna óskrifaðra 

reglna, hefða og annars sem álitið er sjálfsagt. Hér mundi valdefling gera 

tilraun til að ögra staðalmyndum og því sem er ekki réttlátt og hefur verið 

aflagað (Thompson, 2009). Þá væri byggð upp þekking og skilningur svo 

fólk geti verið gagnrýnið á félagslegt og pólitískt umhverfi sitt (Lee og 

Hudson, 2011).  

3. Formgerð/uppbygging: Einstaklingur getur verið illa staddur á sínum stað í 

samfélaginu þegar það er tekið tillit til stéttar, kynþáttar, kyns og annarra 

þátta. Á þessu stigi mundi valdefling fela í sér að taka á 

formgerðarvandamálum eins og fátækt og kynþáttarfordómum 

(Thompson, 2009). Þá væru úrræði og stefnur bættar eða þróaðar eða 

geta fólks virkjuð til að ná árangri í persónulegum og félagslegum 

markmiðum (Lee og Hudson, 2011).  

Eins og kom fram að ofan er oft notast við valdeflingu þegar átt er við minnihlutahópa 

innan samfélags. Valdefling er þess eðlis að það er hægt að nota hana í ýmsum skilningi  

(Lee og Hudson, 2011). Valdefling foreldra felur t.d. í sér getuna til að mæta þörfum 

allra fjölskyldumeðlima en þó þannig að foreldrum finnist þau hafa stjórnina (Murray, 

Handyside, Straka og Arton-Titus, 2013). Með valdeflingu fær einstaklingurinn vald til að 

taka ákvarðanir um sitt eigið líf án þess að horft sé til þess hvað hentar 

þjónustustofnuninni (Hanna B. Sigurjónsdóttir, 2006).  

2.7.4 Valdefling í viðtölum við skjólstæðing 

Valdefling getur verið breytileg. Félagsráðgjafi sem notar valdeflingarleiðina þarf að hafa 

klíníska þekkingu, pólitíska þekkingu og sérfræðiþekkingu svo hún verði sem 

áhrifaríkust. Valdefling byggist á ákveðnum gildum, aðferðum, reglum og kunnáttu. Í 

hjálpar-ferlum í valdeflingu er meðal annars stutt við virkni sjálfsins, rangar hugmyndir 

véfengdar, stolt byggt upp, vandamál sköpuð og leyst, meðvitund efld og samfélagsheild 

byggð upp. Allt þetta er notað í hinum ýmsu hópum, svo sem í fjölskyldum, með 

einstaklingum og á pólitískum vettvangi (Lee og Hudson, 2011). Dæmi um valdeflingu: 
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Skjólstæðingur félagsráðgjafa er 23 ára kona sem hefur verið á fjárhagsaðstoð í heilt ár. 

Unga konan hefur átt við mikla vanlíðan að stríða en hún missti vinnuna tveimur árum 

fyrr. Hún upplifir sig einskis nýta en hún á erfitt með að fá vinnu en hún hætti í námi 

eftir grunnskóla. Hún átti ekki erfitt með nám heldur var áhugalaus um námið. Í 

valdeflingu eflir félagsráðgjafinn íhuganir, hugsanir og lausnir á verkefnum í tilveru 

skjólstæðingins, þar á meðal hlutverk skjólstæðingsins í þeim og reynslu hans af því að 

verða undir í samfélaginu (Lee og Hudson, 2011). Þegar félagsráðgjafi aðstoðar 

einstakling sem er á fjárhagsaðstoð þarf hann koma sér vel inní mál skjólstæðingsins, 

varðandi húsnæðisaðstæður, fjölskylduaðstæður, námssögu, vinnusögu og svo hvernig 

viðkomandi vill lifa lífi sínu. Skjólstæðingurinn útskýrir svo hvernig hann vill hafa hlutina. 

Grundvallaratriði valdeflingar er að fólk gefur sjálfu sér valdið í gegnum 

valdeflingarvinnu með fólki sem hefur þekkingu og kunnáttu (Lee og Hudson, 2011). Í 

dæminu hér að ofan er félagsráðgjafinn að hjálpa einstaklingnum að fá betri stjórn á lífi 

sínu og hjálpa honum að verða betri í því að takast á við vandamál og áskoranir sem 

geta komið upp (Thompson, 2009). 

2.7.5 Vistfræðikenning  (e. ecological systems theory)  

Urie Bronfenbrenner er bandarískur sálfræðingur sem setti fram vistfræðikenninguna. Í 

þeirri kenningu er þroski einstaklingsins skoðaður innan þeirra kerfa sem hann tilheyrir 

og áhersla lögð á að margir ólíkir þættir í umhverfinu móta og hafa áhrif á þroska hans. 

(Berk, 2003 ).  Bronfenbrenner skiptir þáttunum upp í nokkur stig: 

1. Nærkerfi (e. microsystem): Innsta kerfið hjá einstaklingnum. Það 

samanstendur af því sem einstaklingurinn gerir sem barn og 

samskiptamunstri í nánasta umhverfi. Vísar til fjölskyldu barnsins og fólks sem 

er mjög náið því (Berk, 2003).  

2. Millikerfi (e. mesosystem): Í þessu kerfi er vísað til tengsla á milli þeirra sem 

hafa áhrif á einstaklinginn. Dæmi um það er t.d. ef barn er í skóla þá skiptir 

ekki einungis máli hvað gerist í skólastofunni heldur líka samskipti foreldranna 

við skólann og hvatningin heima fyrir. Dæmi um millikerfi hjá fullorðnu fólki er 

hvernig kona er í hlutverki sínu sem eiginkona og móðir heima fyrir en þau 

hlutverk eru undir áhrifum af því hvernig samböndum hún á í á vinnustaðnum 
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sínum, svo sem hvort hún eigi góða vini þar og svo framvegis. Hvernig henni 

líður í vinnunni hefur líka áhrif á hana heima. Í þessu kerfi eru ekki bara 

skoðuð tengsl og samskipti við nánustu fjölskyldu. 

3. Stofnanakerfi (e. exosystem): Þetta kerfi vísar til samfélagslegar umgjörðar 

sem felur ekki í sér áhrif á þroska einstaklingsins en hefur þrátt fyrir það áhrif 

á upplifun í nánasta umhverfi. Geta verið yfirmenn á vinnustað eða 

velferðarkerfið í samfélaginu. Dæmi um áhrif sem þetta kerfi hefur á 

einstaklinginn er sveigjanlegur vinnustaður, möguleikar á að vera heima með 

veikt barn og halda laununum sínum og það að fá greiðslur til að vera heima í 

fæðingarorlofi.  

4. Lýðkerfi (e. macrosystem): Þetta kerfi samanstendur af menningarlegum 

gildum, siðum, lögum og úrræðum sem viðgangast í samfélaginu sem við 

búum í (Berk, 2003).  

2.8 Skilyrt virkni notenda fjárhagsaðstoðar 

Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga er ekki fjallað um þá möguleika að skilyrða 

fjárhagsaðstoð til dæmis á þann hátt að ef fólk taki ekki þátt í virkniúrræðum þá skerðist 

fjárhagsaðstoðin.  Þar sem þetta eru rammalög er hverju sveitarfélagi heimilt að setja 

sínar reglur um framkvæmd fjárhagsaðstoðar. Við atvinnumissi þá missir fólk líka 

félagsleg tengsl. Með virkri velferðarstefnu er tilgangurinn að gera fólk virkt (e. active) 

og með því er ekki einungis átt við að halda einstaklingnum virkum á vinnumarkaði 

heldur líka félagslega og andlega (Hvinden, 1999). Hér á eftir verður fjallað um virka 

velferðarstefnu og fjallað um þær reglur fjárhagsaðstoðar sem eru gildandi í Hafnarfirði 

og Kópavogi sem skilyrða atvinnuleitendur á fjárhagsaðstoð til atvinnu.  

2.8.1 Virk velferðarstefna 

Greina má tvö meginlíkön sem færa rök fyrir nauðsyn þess að einstaklingar án atvinnu 

séu virkir, en rök fyrir mikilvægi þess geta verið mjög ólík. Í fyrra líkaninu er lögð áhersla 

á hversu mikilvæg virkni er fyrir getu einstaklingsins. Svo hann geti viðhaldið vinnugetu 

og vellíðan er mikilvægt að hann taki þátt í virkni úrræðum t.d. menntun af ýmsu tagi. Í 

seinna líkaninu er lögð áhersla á að það borgi sig fyrir einstaklinginn að vinna, frekar en 

að hann geti valið á milli þess að vinna eða þiggja bætur. Flestir sem nota þessi módel 
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nota hluta úr hvoru módelinu en einskorða sig ekki einungis við annað (Johanson og 

Hvinden, 2007). Það er mikilvægt að ungt atvinnulaust fólk sé hvatt til virkni. Rannsókn 

sem gerð var á Íslandi sýndi að örorka er algengari í yngri aldurshópum hér á landi en á 

hinum Norðurlöndunum. Ein af ástæðum þess var rakin til skorts á úrræðum til þess að 

auka virkni þessa hóps á vinnumarkaði (Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. Stefánsson og 

Stefán Ólafsson, 2007). 

2.8.2 Reglur sveitarfélaga sem snúa að skerðingu fjárhagsaðstoðar vegna synjunar á 
starfi eða atvinnuúrræði 

Í reglum Hafnarfjarðar og Kópavogs um fjárhagsaðstoð er ákvæði um skerðingu fjárhags-

aðstoðar vegna synjunar á starfi eða atvinnuúrræði. Í 3. grein reglna um fjárhagsaðstoð frá 

Hafnarfjarðarbæ segir að ef umsækjandi fjárhagsaðstoðar er vinnufær skuli fjárhagsaðstoðin 

alla jafna veitt sem tilboð um tímabundið launað starf eða virkniúrræði samhliða 

fjárhagsstyrk. Ef umsækjandi hafnar atvinnu eða virkni eða segir starfi sínu lausu án 

fullnægjandi skýringa er heimilt að greiða honum allt að hálfa upphæð framfærslustyrks þann  

mánuð sem hann hafnar vinnunni og svo tvo mánuði á eftir. Sama regla á við umsækjanda 

sem hætt hefur þátttöku í átaksverkefni án þýðingarmikillar skýringar og atvinnulausan 

umsækjanda sem skilar ekki inn minnisblaði atvinnuleitanda án viðhlítandi skýringa. Eftir 

skerðingu í allt að þrjá mánuði er heimilt að bjóða einstaklingi starf eða úrræði aftur ef tveir 

mánuðir eru liðnir frá því að skerðingartímabili lauk. Ef viðkomandi hafnar starfi eða 

virkniúrræði á ný er heimilt að greiða honum allt að hálfa upphæð framfærslustyrks þann 

mánuð sem hann hafnar vinnu eða úrræði og svo fimm mánuði þar á eftir (Hafnarfjörður, 

2014). Samskonar ákvæði er að finna í reglum Kópavogsbæjar um fjárhagsaðstoð en í 3. grein 

er tekið fram að þeim sem sækir um fjárhagsaðstoð sé skylt að leita sér að atvinnu og taka 

þeirri atvinnu sem býðst nema vottfestar ástæður svo sem veikindi eða örorka orsaki það að 

umsækjandi geti ekki tekið starfinu. Í 16. grein sömu reglna er fjallað um skerðingu 

fjárhagsaðstoðar. Þar segir að ef umsækjandi hafni vinnu, vinnumarkaðsúrræðum eða hafi 

verið settur á bið hjá Vinnumálastofnun eigi að skerða fjárhagsaðstoð um helming þann sama 

mánuð og mánuðinn þar á eftir. Í sömu grein kemur einnig fram að ef einstaklingur hefur 

þegið fjárhagsaðstoð í 3 mánuði á 12 mánaða tímabili eigi að gera samning um félagslega 

ráðgjöf með sjálfshjálp að markmiði. Ef því er hafnað af umsækjanda frjárhagsaðstoðar er 

heimilt að lækka fjárhagsaðstoðina um helming eða hætta henni ef rökstuddar ástæður liggja 

fyrir því af stofnunarinnar hálfu (Kópavogur, 2014).   
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2.9 Erfiðleikar í uppvexti  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er sáttmáli sem á að tryggja börnum rétt til að 

þroskast við góðar og öruggar aðstæður svo þau fái tækifæri til að verða upplýstir og 

ábyrgir einstaklingar. Í Barnasáttmálanum kemur fram að börn séu sjálfstæðir 

einstaklingar með eigin réttindi. Bernskan er mikilvæg og veita á börnum stuðning, 

sérstaka vernd og umhyggju (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.). 

Ekki búa þó öll börn við góðar og öruggar aðstæður. Slæmar heimilisaðstæður og 

erfiðleikar í uppvexti geta haft áhrif allt fram á fullorðinsár. Erfiðar heimilisaðstæður 

almennt og að alast upp við ofbeldi á heimili eða hjá virkum alkóhólista eru dæmi um 

heimili sem ekki væri hægt að telja sem öruggar og þroskavænlegar aðstæður til 

uppvaxtar.  Eins geta erfiðleikar í uppvexti verið bundnir við staði utan heimilis og er 

einelti dæmi um slíka erfiðleika. Hér verður veitt innsýn í hvað það er að alast upp við 

erfiðar heimilisaðstæður og einelti og afleiðingar þess sem geta varað fram á 

fullorðinsár. Ekki verður farið á dýptina í hverjum og einum þætti, heldur er umfjöllunin 

gerð til þess að auka skilning á aðstæðunum og verður einungis fjallað um þær tegundir 

ofbeldis sem þátttakendur rannsóknarinnar urðu fyrir. 

2.9.1 Ofbeldi  

Þegar fjallað er um heimilisofbeldi er ekki einungis átt við líkamlegt ofbeldi heldur líka 

andlegt og tilfinningalegt ofbeldi. Þættir sem hafa verið nefndir sem orsök ofbeldis 

innan fjölskyldna er skipt í; einstaklingsþætti, þætti sem tengjast sambandi maka, 

samfélagslega þætti og félagslega þætti. Dæmi um slíka þætti er ungur aldur, mikil 

áfengisnotkun, geðræn vandamál, fátækt, fjárhagserfiðleikar og skilnaður (Guðbjörg 

Björnsdóttir og Rannveig Þórisdóttir, 2002). Það flokkast sem tilfinningalegt ofbeldi eða 

sálrænt ofbeldi þegar barn verður vitni að ofbeldi á milli annarra, svo sem líkamlegu eða 

kynferðislegu ofbeldi. Þá er um að ræða ofbeldi á milli foreldra, foreldra gagnvart 

systkini, milli systkina barnsins eða barni gagnvart foreldri (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

e.d.). Andlegt ofbeldi getur verið mjög falið vandamál og barnið gerir sér oft ekki grein 

fyrir því að það sé beitt ofbeldi. Algengast er að foreldrar séu gerendur þegar um 

andlegt ofbeldi gagnvart börnum er að ræða. Dæmi um andlegt ofbeldi er þegar foreldri 

er alltaf með neikvætt viðhorf gangvart barninu, gagnrýnir það og brýtur það markvisst 

niður. Þegar foreldri sýnir barni neikvætt viðhorf og tilfinningar getur andlega ofbeldið 
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til dæmis birst í formi niðurbrots með niðrandi tali, afneitun á barninu eða langvarandi 

þögn í refsingarskyni (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg sveinsdóttir, 2006). Kynferðislegt 

ofbeldi gagnvart barni felur í sér kynferðislega athöfn gagnvart barni með eða án vilja 

þess (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, e.d.).  

Það að alast upp við heimilisofbeldi getur haft víðtækar afleiðingar. Ein þeirra 

afleiðinga er að börnin eru oft seinni til þroska. Skólaganga þeirra gengur oftar verr þar 

sem hún er oft rofin eða þau mæta illa, eiga í erfiðleikum með að einbeita sér eða að 

muna. Eins hefur ofbeldið áhrif á hæfileika barnanna til að tengjast öðru fólki svo þau 

lífsgæði sem tengjast því að eiga í góðum tengslum við annað fólk er eitthvað sem þau 

geta farið á mis við.    

2.9.1.1 Afleiðingar þess að búa við ofbeldi 

Afleiðingar þess að barn sé beitt ofbeldi geta verið margar og hefur verið skipt í það sem 

kallast innhverf vandamál og svo úthverf vandamál. Dæmi um innhverf vandamál væru 

þá kvíði og þunglyndi og dæmi um úthverf vandamál gætu verið hegðunarvandamál 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000).   

Í rannsókn sem gerð var á 792 einstaklingum sem í æsku urðu fyrir fyrir illri 

meðferð, vanrækslu og líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi kom í ljós að þeir sem urðu 

fyrir vanrækslu og annarri illri meðferð sem fól ekki í sér líkamlegt og kynferðislegt 

ofbeldi komu verr út varðandi framkvæmdog rökleiðslu í verkefnum án orða, en þeir 

sem urðu fyrir líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi (Nikulina og Widon, 2013).  

Langtímaafleiðingar þess að alast upp við ofbeldi hafa ekki verið mikið rannsakaðar. 

Það hefur þó sýnt sig að það hefur áhrif á andlega heilsu en þunglyndi, lágt sjálfsmat, 

áfallatengd einkenni og sálarkvöl eru mun algengari en ella þegar börnin verða fullorðin. 

(Ingólfur V. Gíslason, 2008). Rannsóknir hafa þó sýnt að hluti barna sem elst upp við 

ofbeldi endurtaki þá hegðun þegar þau eru fullorðin í sínum samböndum. Sum börn 

gera það jafnvel fyrr t.d. með því að beita ofbeldi í nánum samböndum á unglingsárum 

(Ingólfur V. Gíslason, 2008). Eins geta langtímaáhrifin komið fram í áfengis- og 

fíkniefnaneyslu. Hjá þeim börnum sem beitt voru kynferðislegu ofbeldi eru vandamál 

tengd kynlífi algeng á fullorðinsárum (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000).  
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2.9.2 Börn alkóhólista 

Oft er sagt að alkóhólismi sé fjölskyldusjúkdómur vegna víðtækra afleiðinga hans á 

fjölskylduna ef fjölskyldumeðlimur er alkóhólisti. Sterk tengsl eru á milli vímuefnavanda 

unglinga og heimilisaðstæðna þeirra. Talað er um að unglingur sé í áhættuhópi fyrir 

neyslu á áfengi og öðrum vímuefnum ef hann sýnir af sér hegðun eða býr við erfiðar 

aðstæður án þess að aðstoð sé veitt vegna aðstæðnanna. Skortur á samstöðu foreldra, 

óljósar reglur, ofstjórn eða afskiptaleysi, hvers konar upplausn á heimilinu og lítil 

samskipti barns við foreldra sína eru þættir sem auka mikið líkurnar á vímuefnavanda á 

unglingsárum (Einar Gylfi Jónsson, 2001).   

2.9.2.1 Afleiðingar á börn alkóhólista og samskiptamynstur fjölskyldu 

Þegar foreldri og/eða forráðamaður er alkóhólisti getur það gerst að fjölskyldumeðlimir 

þrói með sér varnarhegðun gegn umhverfinu og sú hegðun eykur tilfinningalega 

vanlíðan og sjálfsblekkingu. Öll samskipti fjölskyldunnar eru lituð af drykkjunni og 

afleiðingum hennar (Sölvína Konráðs, 2001). Það er því hægt að álykta að 

samskiptamynstur í fjölskyldum alkóhólista sé ekki með besta móti og þegar börn alast 

upp við erfið samskipti sem ekki eru innileg þá læra þau af þeim og taka með sér út í 

lífið.  Það er því gagnlegt að skoða hvaða aðstæður barn elst upp við með 

félagsnámskenninguna (e. social learning theory) í huga sem gerir í stuttu máli ráð fyrir 

því að barn læri hegðun sína með því að líkja eftir öðrum, hlusta á aðra og sjá hvernig 

aðrir gera. Í grein Kenneths Sher (1997) kemur fram að ef faðirinn er alkóhólisti aukast 

líkurnar á sjúkdómnum hjá börnunum hans af báðum kynjum en aftur á móti ef móðirin 

er alkóhólisti er er áhættan meiri hjá dætrunum. Ástæður þess er ekki vitaðar, til dæmis 

hvort það sé líffræðilegt, sálfræðilegt eða félagslegt eða sambland af öllu. 

Einkenni samskipta fjölskyldu alkóhólista eru yfirborðskennd samskipti, 

geðþóttaháttur og óreiða og óöryggi í samskiptum. Drykkjan hefur áhrif á allt í 

fjölskyldulífinu og þess vegna er allt sem snýr að því að gera plön og skipuleggja fram í 

tímann nánast ómögulegt því allt er svo óöruggt. Enginn veit hvernig staðan verður á 

alkóhólistanum fram í tímann. Að alast upp við þannig aðstæður hefur mikil áhrif á börn 

en þau eiga oft erfitt með ákvarðanatöku seinna meir og treysta eigin dómgreind illa. 

Eins eiga þau í flestum tilfellum erfitt með að treysta öðrum og byggja upp gott 

trúnaðarsamband (Sölvína Konráðs, 2001).  
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Í mörgum rannsóknum hefur verið sýnt fram á að ef unglingur og foreldrar eiga í 

sterkum tilfinningatengslum eru unglingarnir síður líklegir til að neyta vímuefna. Sama 

kemur í ljós þegar skoðað er hversu miklum tíma unglingur eyðir með foreldrum sínum, 

ef svo er dregur það úr líkum á því að unglingur neyti vímuefna. Eins dregur samvera 

með foreldrum úr þeim áhrifum sem jafnaldrar hafa á hegðun unglinga. Unglingar sem 

eru í félagsskap þar sem mikið er um neyslu vímuefna eru síður líklegir til að taka þátt í 

neyslunni eftir því sem þeir eyða meiri tíma með foreldrum sínum. Með 

samverustundum er ekki átt við skipulagða dagskrá heldur geta hversdagslegir hlutir svo 

sem matmálstímar og sjónvarpsáhorf unglings með foreldrum sínum verið dæmi um 

samveru (Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg, Þórólfur Þórlindsson og Viðar 

Halldórsson, 1998).   

2.9.3 Einelti 

Einelti getur haft mikil og varanleg áhrif á þolendur þess. Rannsóknir hafa sýnt að í 

flestum tilfellum á einelti sér stað í skólanum og á skólatíma þrátt fyrir að það geti gerst 

hvar sem er og hvenær sem er (Guðjón Ólafsson, 1996). Þrátt fyrir að þolendur eineltis 

séu orðnir fullorðnir einstaklingar getur eineltið sem þeir urðu fyrir í æsku  haft varanleg 

áhrif á andlega líðan þeirra (Sharp og Smith, 2000). Hér verður fjallað um 

langtímaafleiðingar eineltis á þolendur. Gerð verður grein fyrir því hvað átt er við með 

einelti og farið yfir þau einkenni sem einkenna þolendur eineltis. 

2.9.3.1 Einelti og einkenni þolenda 

Dan Olweus sálfræðiprófessor hefur gert umfangsmiklar rannsóknir á einelti. Hann 

skilgreininir einelti á þann hátt að það sé þegar einstaklingur verður marg endurtekið og 

á afmörkuðu tímabili fyrir aðkasti frá einum eða fleiri aðilum. Um einelti er að ræða ef 

annar aðilinn hefur yfirhöndina þegar fólk umgengst og tilgangur hans með 

samskiptunum er að valda andlegum eða líkamlegum sársauka hins. Dæmi um líkamlegt 

ofbeldi eru barsmíðar, spörk og skemmdarverk. Dæmi um andlegt andlegt ofbeldi eru 

uppnefni, niðrandi athugasemdir, baktal og útilokun úr jafningjahópi (Ragnheiður 

Harðardóttir, 1998; Killias og Staubli, 2011).  

Það eru ákveðin sameiginleg einkenni meðal þolenda eineltis. Fórnarlömb eineltis 

standa oft illa náms- og félagslega miðað við jafnaldra sína. Flest eru þau frekar 

viðkvæm sem börn og unglingar og sýna meiri ótta við erfiðar félagslegar aðstæður en 
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önnur börn (Roland og Vaaland, 2001). Þau eru oft óöruggari, hræddari, hlédrægari, 

viðkvæmari, hæglátari og varkárari en börn almennt (Guðjón Ólafsson, 1996; Killias og 

Staubli, 2011). Eins bresta þau auðveldlega í grát þegar þau verða fyrir mótlæti og hafa 

oft lélegri sjálfsmynd en önnur börn. Algengt er að fórnarlömb eineltis séu undir 

meðallagi hvað varðar námsárangur  (Roland og Vaaland, 2001). Einnig eru þau ekki 

árásargjörn og ekki viljug til að beita ofbeldi sjálf við lausn ágreinings. Oft eru einhver 

fráviki í útliti eða aðstæðum notuð sem ástæða til að hefja árásir á börn sem eru óstyrk, 

óörugg eða veik fyrir (Guðjón Ólafsson, 1996).  

Aðdragandinn að einelti getur tekið smá tíma svo það getur tekið tíma fyrir 

þolandann að átta sig á í hvaða aðstæðum hann er. Fyrstu viðbrögð þolanda eineltis eru 

oftast grátur en hann skilur ekki hvað er að gerast og upplifir hræðslu, mikið óréttlæti og 

lítilsvirðingu. Á næsta stigi fær þolandinn oft reiðiköst og tryllist. Í flestum tilfellum leiðir 

það til þess að hann verður enn meira áberandi og fleiri fara að taka þátt í eineltinu. Svo 

reynir fórnarlambið að hverfa inn í hópinn og láta sem minnst á sér bera reynir t.d. að 

vera á eftir öðrum í skólann og inn í stofuna og forðast að vera á sama stað og aðrir. 

Stundum fer fórnarlambið í það hlutverk að verða „trúður“ til að fá aðra til að líka við 

sig. Sum börn taka öllu þegjandi og láta allt yfir sig ganga. Eins og það sé þeirra leið til að 

lifa hörmungarnar af. Á síðasta stiginu flýr fórnarlambið yfir í annan heim, annað hvort 

með því að flýja úr raunveruleikanum í sinn eigin heim eða jafnvel svipta sig lífi. Sem 

betur fer gerist það sjaldnast að börn grípi til jafn róttækra úrræða og að svipta sig lífi en 

það að lifa við stöðugar árásir virðist vera nánast ógjörningur og fórnarlambið leitar allra 

leiða til að losna úr því (Guðjón Ólafsson, 1996). Einkennin eru þó ekki algild og ákveðnir 

hópar geta brugðist öðruvísi við. Ákveðinn hópur fórnarlamba er ekki með sömu 

einkenni og þessi sem nefnd hafa verið. Þau börn fara í það hlutverk að vera stöðugt að 

pirra og trufla aðra í kringum sig. Þessi hópur er töluvert minni og einkenni þeirra sem 

fórnarlamba er sambland af hræðslu og árásarhneigð og þau eiga erfitt með að halda 

athygli og einbeita sér. Sum þeirra eru þó ofvirk og eru þá líffræðilegar orsakir fyrir 

þessum hegðunarerfiðleikum þeirra (Guðjón Ólafsson, 1996).  

Ef streita kemur fram snemma á lífsleiðinni getur það átt þátt í því að heilinn 

þroskast ekki á eðlilegan hátt, þ.e. það getur átt þátt í að brautir í heilanum sem liggja 

frá heilaberki breytast og mótast ekki rétt (Heim, Newport, Meletzko og Nemeroff, 
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2008). Það að upplifa stöðugt áreiti og óöryggi alla daga má með sanni segja að séu 

gríðarlega erfiðar og streituvaldandi aðstæður. Algengt er að þolendur eineltis finni fyrir 

streitutengdum einkennum s.s. magaverk, höfuðverk og kvíðaköstum (Sharp og Smith, 

2000).   

2.9.3.2 Langtímaafleiðingar eineltis á þolendur 

Margir þolendur eineltis í æsku bíða þess aldrei bætur og algengt er að þeir eigi erfitt 

með að segja frá eineltinu. Eins og þeir upplifi skömmina og niðurlæginguna sem fylgir 

því að segja frá og vera í þessum aðstæðum. Einelti getur haft varanleg áhrif á 

sjálfsmynd og persónuleika fórnarlambsins. Sjálfsmynd einstaklings mótast meðal 

annars af því hvernig hann telur að aðrir skynji hann og í því ferli eru æskuárin 

mikilvægust. Á unglingsárunum er jafningjahópurinn orðinn mikilvægur í lífi unglingsins 

og ef hann upplifir höfnun og útskúfun í þeim hópi getur hann lent í miklum sálarháska 

(Ragnheiður Harðardóttir, 1998). Flestir sem eru fórnarlömb eineltis á skólaárunum 

komast að mestu óskemmdir frá þessum erfiðleikum og eiga ekki í teljandi vandræðum 

síðar í lífinu. Það má ekki gleymast að góður stuðningur og aðstoð meðan á eineltinu 

stendur og eftir að því lýkur skiptir miklu máli (Guðjón Ólafsson, 1996).  

Að hafa verið fórnarlamb langvarandi eineltis eykur líkur á þunglyndi og kvíða á 

fullorðinsárum (Sharp og Smith, 2000). Í langtímarannsókn sem Dan Olweus (1993) gerði 

á drengjum sem voru fórnarlömb eineltis kom í ljós að flestir töldu sig vera búnir að 

jafna sig um 23 ára aldur. Þeir virðast þó hafa minna sjálfstraust og fá oftar 

þunglyndisköst en samanburðarhópurinn sem samanstóð af drengjum sem ekki höfðu 

verið lagðir í einelti. Þessi rannsókn leiðir því í ljós að þeir sem lenda í erfiðum 

eineltismálum í æsku verða fyrir varanlegum skaða sem getur haft áhrif á allt þeirra líf. Í 

sænskri rannsókn var skoðað hvort það væri samband milli félagslegrar stöðu barna í 

grunnskóla og geðheilsu þeirra á fullorðinsárum. Niðurstaðan þar leiddi í ljós að stúlkur 

sem voru í lélegri félagslegri stöðu innan hópsins þjáðust frekar af kvíða og þunglyndi 

síðar á lífsleiðinni en þær sem voru í góðri stöðu (Modin, Östberg og Almquist, 2011).  

Eins og komið hefur fram er algengt að þolendur eineltis í æsku eigi við geðræn 

vandamál að stríða jafnvel á fullorðinsárum. Það er talað um að þunglyndi og kvíði séu 

algengustu geðrænu vandamálin en talið er að þessar tvær raskanir eigi eftir að verða 
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stór orsök örorku árið 2030 (Buttorff, Hock, Weiss, Naik, Araya, Kirkwood, Chisholm og 

Patel , 2012).  

2.9.4 Áföll 

Fæstir komast í gegnum lífið án þess að mæta mótlæti eða erfiðleikum. Rannsóknir hafa 

sýnt að ef börn upplifa mikla streitu eða áföll í æsku sé líklegra að þau komi tl með að 

eiga við geðræn vandamál að stríða síðar á lífsleiðinni heldur en ella (McCauley, Kern, 

Kolodner, Dill, Schroeder , DeChant o.fl., 1997). Hér verður fjallað um áföll. Í upphafi 

verður fjallað um skilgreiningu á áfalli og hvaða áhrif áföll í æsku geta haft til langframa. 

Í kjölfarið verður svo fjallað um áfallastreituröskun. 

2.9.4.1 Skilgreining á áfalli 

Það hefur reynst erfitt að skilgreina hvað sé áfall og hvað ekki þar sem þau geta verið 

margskonar og ólík, og engin ákveðin mörk sem gefa til kynna að streituvaldandi 

atburðir flokkist sem áföll. Flestir sem verða fyrir áföllum komast yfir þau án þess að 

leita sér sérstakrar hjálpar (American Psychiatric Association, 2000). Áföll geta þó alltaf 

haft afdrifaríkar afleiðingar á líðan og heilsu fólks og þá getur skipt miklu máli að fá 

aðstoð fagaðila til að vinna úr áfallinu. DSM-IV er greiningarkerfi fyrir geðraskanir og er 

gefið út af bandarísku geðlæknasamtökunum. Samkvæmt því greiningarkerfi er 

skilgreining á áfalli þannig að viðkomandi hefur orðið fyrir áfalli ef hann upplifir, verður 

vitni að og/eða stendur frammi fyrir atburði sem ógnar lífi og limum og/eða 

persónulegri velferð hans eða annarra. Samkvæmt því skilgreiningarkerfi verður 

atburðurinn að valda sálrænu áfalli og viðbrögð viðkomandi valda honum mikilli 

skelfingu, hjálparleysi eða hrylling vegna þessa atburðar. Viðbrögð barna geta komið 

fram sem æsingur og ruglingsleg hegðun (American Psychiatric Association, 2000). 

Flokkun á áföllum og hvað gæti túlkast sem áföll getur verið mjög flókið að fjalla um 

þar sem áföll geta verið margskonar, fólk og aðstæður þeirra eru mismunandi og í raun 

eru ekki til nein ákveðin mörk sem gefa til kynna að einhverjir ákveðnir streituvaldandi 

atburðir muni verða flokkaðir sem áföll. Túlkun hvers og eins á hverjum atburði og 

áhrifin sem atburður hefur á hvern og einn getur verið mjög mismunandi (Weathers og 

Keane, 2007).  American Psychiatric Association skilgreinir áföll á vítækari hátt en DSM-

IV. Þar er gert ráð fyrir að áföll geti orsakast af öðru en einum atburði sem jafnvel ógnar 

lífið eða heilsu viðkomandi og að áföll geti haft neikvæðar afleiðingar þó ekki komi fram 



37 

einkenni áfallastreituröskunar. Þessi áföll t.d. skilnaður foreldra, fjárhagserfiðleikar og 

vímuefnaneysla á heimilinu geta leitt til geðrænna vandkvæða (Kira, Lewandowski, 

Templin, Ramaswamy, Ozkan og Mohanesh, 2008).  

2.9.4.2 Afleiðingar áfalla í æsku 

Afleiðingar áfalla geta verið margslungar og margskonar. Kvíði, þunglyndi, misnotkun 

áfengis og vímuefna og áfallastreituröskun (e. Post-traumatic stress disorder) eru 

algengustu afleiðingar áfalla  (American Psychiatric Association, 2000). Rannsóknir hafa 

sýnt að erfið lífsreynsla í æsku og á unglingsárum getur haft mikil og alvarleg áhrif á fólk 

fram á fullorðinsár og jafnvel allt lífið. Rannsókn sem var gerð í  New England fylki í 

Bandaríkjunum á 649 háskólanemum sýndi skýrt að áföll í æsku auka líkur á þunglyndi 

og eins að þunglyndiseinkennin komi snemma fram (Butler og Turner, 2003).   

2.9.4.3 Áfallastreituröskun 

Áfallastreituröskun getur þróast í kjölfarið á því að lenda í áfalli. Viðkomandi upplifir 

áfallið þá sem ógn við líf sitt, alvarleg meiðsli eða kynferðislegt ofbeldi. Hægt er að fá 

áfallastreituröskun með því að verða vitni af öðrum lenda í ofangreindum aðstæðum, fá 

vitneskju um að einhver nákominn hafi lent í aðstæðunum eða upplifa endurteknar 

minningar á afleiðingum sem slíkir atburðir geta leitt af sér. Einkenni 

áfallastreituröskunar eru ágeng og neikvæð hugsun, forðun og ofurárvekni (American 

Psychiatric Association, 2013).  

2.9.5 Geðræn vandkvæði 

Hér verður veitt innsýn inn í geðrænu vandkvæðin þunglyndi, kvíða og geðklofa en þessi 

vandkvæði koma öll fyrir í viðtölum við þátttakendur rannsóknarinnar. Ekki verður farið 

djúpt ofan í hvern sjúkdóm heldur er umfjöllunin til þess gerð að auka skilning á 

ofangreindum vandkvæðum svo betur sé hægt að gera sér grein fyrir niðurstöðum 

rannsóknarinnar. 

2.9.5.1 Þunglyndi (e. depressive disorder) 

Þunglyndi er líka hægt að lýsa með fleiri orðum eins og geðlægð, deyfð eða depurð. 

Hægt er að meta þunglyndi sem vægt eða verulegt og einnig eftir því hve lengi tímabilið 

varir og hve oft það kemur fyrir. Einkenni geta birst m.a. sem depurð eða pirringur, 

erfiðleikar með einbeitningu og svefnleysi. Mild einkenni þunglyndis geta komið fram í 
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almennum leiða en sterk einkenni þunglyndis geta komið fram í skertri lífslöngun. 

Þunglyndi er lyndisröskun og aðaleinkenni þeirra er að þær eru ekki ólæknandi eða alltaf 

til staðar hjá einstaklingum, heldur eru geðsveiflurnar háðar tíma og koma í lotum 

(Sadock og Sadock, 2007).  

2.9.5.2 Kvíðaraskanir (e. anxiety disorders) 

Hægt er að segja að kvíðaraskanir sé yfirflokkur á ýmsum undirflokkum og afbrigðum af 

því sem í daglegu tali kallast kvíði. Kvíði getur verið tengd almennri hræðslu t.d við að 

vera innan um fólk og kallast þá félagsfælni en eins er kvíði oft tengdur einhverju sem sá 

sem þjáist af honum getur ekki bent á heldur er hann bara kvíðinn almennt. Þegar talað 

er um að einstaklingur sé með kvíðaröskun er kvíðinn langvarandi, áhyggjuvaldandi og 

óvelkominn og þá veldur kvíðinn mikilli og almennri truflun á lífi einstaklingsins. Kvíði 

getur t.d. verið merki um djúpstæða orsök í sálarlífinu sem mikilvægt er að kanna, 

tengdur áfalli, viðbragð við langvarandi erfiðum aðstæðum og tengdur 

áfallastreituröskun (Sadock og Sadock, 2007). 

2.9.5.3 Geðklofi (e. Schizophrenia) 

Geðklofi er helsti undirflokkur geðklofaraskana. Einstakingur með geðklofa sýnir á 

einhvern hátt alvarlegt fráhvarf frá raunveruleikanum. Geðrof getur komið fram á þann 

hátt að einstaklingur er með miklar ranghugmyndir og ofskynjanir án þess að átta sig á 

hversu sjúklegar þær eru . Helstu einkenni geðklofa eru truflun á hugsun og tungumáli 

(t.d. einkennileg orðanotkun, nýyrðasmíð og breyting á tali s.s. of óljóst, of skýrt eða of 

háfleygt), skyntruflanir (t.d. ofskynjanir og breyting á skynjun umhverfisins), truflun á 

skapi (s.s. skapleysi og sinnuleysi) og atferlistruflanir (s.s. einkennileg hegðun, lítil eða 

óviðeigandi félagsleg hegðun og lítil lífsgleði) (Sadock og Sadock, 2007).   

2.9.6 Vímuefnaneysla 

Ýmsir fræðimenn hafa skoðað hugtakið fíkn en Sussman og Sussman (2011) komust að 

þeirri niðurstöðu að það fól í sér fimm þætti sem lýstu hegðun einstaklinga sem glímdu 

við fíkn. Þeir þættir sem um ræða eru; að líða öðruvísi, einstaklingurinn upptekinn við 

hegðunina, stjórnleysi, upplifun á tímabundinni mettun og neikvæðar afleiðingar. Hér á 

eftir verður fjallað um hugtakið fíkn og hvað það er og eins verður fjallað um fíkniefnið 

kannabis. 
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2.9.6.1 Fíkn 

Sjúkleg fíkn getur myndast í ávanabindandi fíkniefni við langvarandi inntöku þeirra. Með 

sjúklegri fíkn er átt við að allt líf og starf þeirra sem hafa fíknina í efnin snýst um að afla sér 

efnisins (Áskell Örn Kárason, 2001). Á undanförnum áratugum hafa verið gerðar mikil-

vægar taugalífeðlisfræðilegar rannsóknir sem hafa leitt í ljós hvernig vímuefnaneysla leiðir 

til lífeðlisfræðilegra breytinga á uppbyggingu og starfsemi heilans (World Health 

Organization, 2004). Þær lífeðlisfræðilegu breytingar sem verða í heila vegna langvarandi 

notkunar vímuefna orsaka sálræn fráhvarfseinkenni sem einstaklingar finna fyrir þegar 

neyslunni er hætt (Koob, 2005). Notkun fíkniefnis getur verið félagsleg og/eða skipulögð 

svo sem í partýum eða að fíkillinn notar efnið við vissar athafnir, jafnvel daglega eða þegar 

hann vill deyfa sig með notkuninni til dæmis gegn streitu eða álagi. Þegar notkunin er á 

ávanastigi er fíkniefnisins neytt án þess að eitthvað sem hægt er að kalla félagslegt tilefni 

leiði til notkunarinnar og notkunin er þá tíðari (Áskell Örn Kárason, 2001).  Þróun fíknar er 

talin byrja í hvatvísi vegna neyslu og æxlast svo yfir í áráttukennda fíknihegðun (Koob, 

2005). Talið er að vellíðunarkennd vímunnar sé það sem fíklar efnisins sækjast í og þessi 

vellíðun sé það sem veldur fíkninni (Áskell Örn Kárason, 2001). 

Í erlendum langtímarannsóknum hefur komið í ljós að ýmsir erfiðleikar sem koma 

fram við upphaf skólagöngu barns gefa sterkar vísbendingar um vímuefnavanda á 

unglingsárum. Þessir þættir eru hegðunarerfiðleikar í skóla, léleg mæting, lítil tengsl við 

skólafélaga og áhugaleysi um skólagöngu (Einar Gylfi Jónsson, 2001).  

2.9.6.2 Kannabis-neysla 

Þrátt fyrir að framleiðsla og dreifing á kannabisefnum sé ólögleg hefur neysla efnanna 

aukist hratt í hinum vestræna heimi. Sumir vilja lögleiða efnið þar sem neyslan er orðin 

algeng og hefur sú umræða verið meira áberandi undanfarin ár (SÁÁ, 2010). Kannabis er 

deyfandi lyf og sá sem reykir það verður var við verkun þess á örskömmum tíma. Það 

tekur þó langan tíma að fara út úr líkamanum þar sem það tekur líkamann langan tíma 

að brjóta það niður og losa sig við það (Þorkell Jóhannesson, 2001).  

Kannabisneysla hefur alvarlegar afleiðingar en rannsóknir hafa sýnt að ungt fólk sem 

misnotar kannabis býr við verri geðheilsu en aðrir. Það reynist því erfitt eða jafnvel 

ómögulegt að mynda trausta sjálfsímynd og að vinna á skipulagðan hátt að því að ná 

markmiðum, bæði til lengri og skemmri tíma. Eins kvarta neytendur sjálfir undan 
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vandræðum með minni og vitsmunalega úrvinnslu. Eins hefur neyslan mikil áhrif á 

andlega líðan og er þunglyndi mjög algengt (SÁÁ, 2010).  Komið hefur í ljós að litlir 

skammtar af kannabis dragi úr námsgetu en einnig hafa litlir skammtar greinileg áhrif á 

munnlega tjáningu. Einstaklingur undir áhrifum kannabis á oft í erfiðleikum með að 

koma orðum að því sem hann vill segja og segir samhengislausa hluti. Fráhvarfseinkenni 

kannabisneyslu eru oftast væg en þau geta verið svefnleysi, klígja og órói svo dæmi séu 

tekin. Kannabis veldur ávana og sjúkleg fíkn í efnið er þekkt og þá eykst neysla kannabis 

stig af stigi þannig að víman eftir kannabis-reykingar verður aðal málið í lífi neytandans 

(Þorkell Jóhannesson, 2001).  

2.9.7   Óstöðugleiki í námi og starfi 

Að haldast í daglegri rútínu, sama hvort um sé að ræða vinnu eða nám, getur reynst 

þrautinni þyngra ef andleg vandamál herja á fólk. Ef þunglyndi og kvíði eru farin að hafa 

áhrif á daglegt líf fólks er það farið að vera sjúklegt. Það er mikil hætta á að ungt fólk 

einangrist og endi á örorkubótum ef það nær ekki fótfestu á vinnumarkaði (Hammer, 2000).  

Í rannsókn þar sem stöðugleiki fólks í vinnu var skoðaður kom í ljós að óstöðugleiki 

var mestur á aldrinum 18-22 ára en stöðugleikinn jókst eftir 22 ára aldur (Jin og Rounds, 

2012). Í sænskri rannsókn sem náði til 2802 einstaklinga í vinnu og 651 atvinnulausra á 

aldrinum 18-24 ára var skoðað hvernig fólk mat lífsgæði og var þá mælt andlega 

vellíðan, líkamlega heilsu, vitsmunalega getu, félagslíf, fjölskyldulíf, virkni, fjárhagsstöðu, 

tilgang lífsins og fleira. Ungt atvinnulaust fólk mat lífsgæði sín verr heldur en þeir sem 

voru í vinnu og var stærsti munurinn varðandi fjárhagsstöðu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að fólk sem var í slæmri fjárhagslegri stöðu, með litla menntun 

og eyddi litlum tíma í tómstundariðju með öðru fólki var líklegra til að vera atvinnulaust. 

Almennt voru ungir menn sáttari við líkamlega líðan og mátu almenna vellíðan betur en 

konur, sama hver atvinnustaða þeirra var (Hemlin og Hultman, 2008). Rannsókn var 

gerð á vegum Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar á líðan atvinnuleitenda á framfærslu hjá 

Reykjavíkurborg. Þar sýndu niðurstöður sterkar vísbendingar um að þátttakendur 

rannsóknarinnar ættu frekar við þunglyndi, kvíða, líkamleg vandamál, áfengis– og 

vímuefnavanda, áfallastreituröskun, internetfíkn og athyglisbrest með ofvirkni, en 

eðlilegt gat talist. Eins sýndu niðurstöður að atvinnuleitendur undir 30 ára aldri ættu við 

meiri vanda að etja en þeir sem voru eldri (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, e.d). 
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„Nám er vinnandi vegur“ er átak sem var gert haustið 2011 með það að markmiði að 

lækka hlutfall Íslendinga á aldrinum 20-66 ára sem höfðu ekki lokið framhaldsskólanámi. 

Nemendahópurinn var annars vegar á skrá hjá Vinnumálastofnun og hins vegar ungt fólk 

á aldrinum 18-24 ára sem var án skólavistar. Á haustönn var brottfall úr 

nemendahópnum sem tók þátt í átakinu 21,37% en á vorönn mældist brotthvarfið 

11,49%. Andleg veikindi, fjárhagsaðstæður, nám ekki við hæfi, áhuga eða getu 

nemenda, námsörðugleikar, ADHD og atvinna voru helstu ástæður brottfalls úr námi. 

Nemendum í þessum átakshóp var fylgt sérstaklega vel eftir af náms- og starfsráðgjöfum 

til þess að sporna við brotthvarfi (Inga Guðrún Kristjánsdóttir, 2013). Í rannsókn 

Hammer (2000) sýna niðurstöður að félagslegur stuðningur í formi hvatningar eykur 

líkur á að viðkomandi haldi góðri heilsu, auki virkni sína og tækifæri til að koma aftur á 

vinnumarkaðinn. Það er því hægt að álykta að aukinn stuðningur sem nemendur fengu í 

átaksverkefninu „Nám er vinnandi vegur“ hafi virkað hvetjandi á nemendur. 

Af ofangreindum rannsóknum má leiða líkur að því að andleg vandamál, 

fjárhagsvandræði og skortur á félagslegum stuðningi gætu verið ástæður þess að ungt 

fólk eigi erfitt með að halda sig við verkefni sín hverju sinni. 

2.9.8  Seigla 

Einstaklingar með mikla seiglu eru duglegir, þrautseigir og metnaðarfullir og líta á 

hindranir og erfiði sem persónulega áskorun. Ef þeir eiga von á umbun er líklegt að þeir 

reyni enn meira á sig. Ef einstaklingar eru með litla seiglu geta þeir verið latir, 

aðgerðarlausir, reikulir og gefast auðveldlega upp þegar þeir rekast á hindranir.  Ef það 

er lítil seigla í fólki þá skiptir oftast litlu máli hvort það eigi von á umbun, það er ekkert 

reynt frekar eða betur (Sadock og Sadock, 2007).  
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3 Aðferð og framkvæmd 

Í þessum kafla er fjallað um aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar. Sagt verður frá 

úrtaki rannsóknarinnar og þátttakendur kynntir, farið yfir gagnaöflun, viðtalsvísi 

rannsóknarinnar og greiningu gagnanna. Í lok kaflans verður farið yfir siðferðileg 

álitamál sem lúta að rannsókninni. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í þesssari rannsókn var notuð eigindleg rannsóknaraðferð til að svara 

rannsóknarspurningum. Sú aðferð var talin henta vel þar sem markmið rannsóknarinnar 

var að kanna aðstæður ungra kvenna á aldrinum 18-24 ára sem þiggja framfærslustyrk. 

Þeir þættir sem voru skoðaði í rannsókninni voru líðan, heilsufar, félagslegar aðstæður, 

náms – og vinnusaga og framtíðarsýn. Þáttakendur rannsóknarinnar höfðu þegið 

fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu sínu síðastliðna sex mánuði eða lengur. Til eru nokkrar 

aðferðir til að afla gagna í eigindlegum rannsóknaraðferðum svo sem 

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

2003). Þátttakendur rannsóknarinnar komu í viðtal til rannsakanda í viðtalsherbergi í 

félagsþjónustu þess sveitarfélags sem þeir tilheyrðu, en einn óskaði eftir því að hitta 

rannsakanda á heimili þátttakanda. Viðtölin voru tekin upp á diktafón og svo afrituð að 

þeim loknum.  

Þegar gagna er aflað með eigindlegri rannsóknaraðferð getur  tilgangurinn verið að 

fá upplýsingar um upplifun fólks á veruleikanum. Markmiðið er að einstaklingurinn geti 

túlkað veruleikann út frá upplifun sinni, reynslu og aðstæðum og rannsakandinn reynir 

að skilja tilgang félagslegra atburða út frá þátttakandanum (Esterberg, 2002).  

Eigindlegir rannsakendur vinna ekki út frá kenningu í byrjun rannsóknar eins og í 

megindlegum rannsóknum heldur koma kenningarnar út frá gögnunum sjálfum 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í þessari rannsókn er unnið með aðferð grundaðrar 

kenningar en sú kenning byggir á aðleiðslu. Þá er búið að móta rannsóknarspurningar og 

eigindleg gögn notuð til að fá svör við þeim spurningum (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 

2013). Með þessari rannsóknaraðferð komst sjónarmið þátttakenda til skila sem er 
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helsti kostur aðferðarinnar og hægt var að kafa djúpt í þau atriði sem talin eru mikilvæg 

(Esterberg, 2002).  

Sá galli er á notkun eigindlegrar aðferðar að úrtakið er ekki stórt svo varlega þarf að 

fara í að alhæfa um niðurstöður. Niðurstaða aðleiðslu er aldrei örugg þar sem forendur 

hennar eru þær að ályktunaraðferð er notuð til að alhæfa út frá reynslu einstaklinga 

(Erlendur Jónsson, 2003). Viðtölin við þátttakendur endurspegla þeirra upplifanir og 

reynslu og sú upplifun og sú reynsla er notuð til að búa til kenningu. Niðurstaða 

aðleiðslu verður því aldrei örugg heldur einungis líkleg í meira eða minna lagi (Erlendur 

Jónsson, 2003). Þrátt fyrir að úrtakið sé lítið og erfitt að alhæfa út frá niðurstöðum eru 

niðurstöðurnar vísbending um aðstæður eða ástand einstaklinga sem tilheyra þeim hópi 

sem úrtakið er valið úr (Esterberg, 2002). 

3.1.1 Rannsóknarspurningar 

 Hvernig er líðan ungra kvenna sem framfleyta sér á fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaga? 

 Hverjar eru félagslegar aðstæður þessara ungu kvenna fyrr og nú? 

 Hver er náms- og vinnusaga ungra kvenna sem framfleyta sér á 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaga? 

 Hver er framtíðarsýn ungra kvenna sem hafa framfleytt sér á fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaga síðustu sex mánuði eða lengur? 

3.2 Gagnaöflun 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst í september 2014. September var nýttur til 

heimildaöflunar, unnið að fræðilegum hluta rannsóknarinnar og haft samband við 

yfirmenn Fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðar og Velferðarsviðs Kópavogsbæjar. Í október 

var tilkynnt um rannsóknina til Persónuverndar (nr. S7064/2014) og var tilkynningin í 

samræmi við lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Í 

október hófust viðtöl við þátttakendur rannsóknarinnar og þeim lauk í byrjun nóvember. 

Þegar unnið er með grundaða kenningu er gögnum í flestum tilfellum safnað í 

viðtölum og athugunum. Þegar grunduð kenning er mótuð hafa ýmsar aðferðir verið 

notaðar frá því að rannsóknarspurning er mótuð og þar til heildarkenning verður til  

 (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Upphaflega var lagt upp með að þátttakendur í 
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rannsókninni yrðu átta en það reyndist ekki auðvelt að fá þátttakendur og það kom fyrir 

að þeir mættu ekki í bókað viðtal til rannsakanda. Þátttakendurnir í þessari rannsókn 

voru sex talsins. Í viðtölum eru samræður þar sem rannsakandi ákveður umræðuefnið. 

Áherslur í samræðunum eru þó ekki ákveðnar fyrirfram og rætt er um atburði, 

tilfinningar og annað sem er mikilvægt þátttakendunum. Vegna mismunandi atburða og 

reynslu þátttakenda verða viðtölin við þá mismunandi og innihalda ekki nákvæmlega 

það sama, þó viðfangsefnið sé það sama. Það að viðtölin séu ólík skýrist af því að 

þáttakendur skapa rannsóknargögnin ásamt rannsakandanum og því ekki hægt að leita í 

öðrum gögnum (Helga Jónsdóttir, 2013).   

3.3 Greining gagna 

Öll viðtöl voru tekin upp á diktafón og síðan rituð orðrétt upp. Viðtölin voru dulkóðuð 

þannig að viðmælendur fengu önnur nöfn. Skólar, vinnustaðir og annað sem gæti vísað 

til viðmælanda var breytt. Afrituð viðtöl voru samtals 82 blaðsíður.  

Við gagnagreiningu viðtalsrannsókna er mikilvægt að taka niður hvert einasta orð, 

skrá öll hljóð sem heyrast (t.d. hlátur), allar þagnir og merkja á sérstakan hátt eftir lengd 

þagnanna. Þegar viðtölin hafa verið rituð orðrétt upp er hægt að byrja greiningu gagna 

fyrir alvöru. þegar þemu eru greind er kallað að kóða (e. coding). Ritaði textinn er lesinn 

nokkrum sinnum yfir til að fá heildarmynd af reynslu þátttakandans og upplifun hans. 

Því næst byrjar rannsakandinn að greina þemu í viðtölunum en hann merkir við þau 

atriði sem honum finnst koma efninu við. Þegar rannsakandinn heldur áfram að greina 

textann les hann yfir þessi mikilvægu atriði sem hann merkti við, hugsar um hvað þau 

merkja og gefur þeim heiti. Þetta ferli er  mjög mikilvægt. Að því loknu er þemunum 

raðað saman í heildarmynd sem kallast greiningarlíkan og rannsakandinn veltir fyrir sér 

hver sé „rauði þráðurinn” í því sem kemur fram í viðtölum við þátttakandann (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Viðtalsvísirinn eða viðtalsramminn gaf í upphafi hugmyndir að 

meginatriðum sem rannsakandi vildi fá að heyra upplifun og frásagnir viðmælenda af. 

Þegar farið var yfir gögnin með aðferð fókuskóðunar (e. focused coding) var leitað eftir 

efni sem tilheyrði þeim þemum sem búið var að ákveða að nota (Esterberg, 2002). Við 

þemaflokkunina komu þó þættir í ljós sem viðtalsvísirinn hafði ekki spurt beint um en 

rannsakandi ákvað að nota í þemaflokkuninni. 
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3.4 Úrtak og þátttakendur 

Úrtak rannsóknarinnar voru ungar konur á aldrinum 18-24 ára sem framfleyttu sér á 

fjárhagsaðstoð frá sveitarfélögunum Hafnarfirði og Kópavogi. Þátttakendur 

rannsóknarinnar höfðu allar þegið fjárhagsaðstoð í sex mánuði að lágmarki áður en 

viðtölin fóru fram. 

Í rannsókninni var notast við markmiðsúrtak þar sem rannsakandi notaði þekkingu 

sína til að velja úrtakið sem hann taldi lýsandi fyrir þýðið. Þessi aðferð við val á úrtaki er 

notuð þegar úrtak er ákveðinn hópur með sérkenni og þegar erfitt getur verið að ná til 

úrtaksins (Neuman, 2006). Sveitarfélögin sem tóku þátt í rannsókninni voru valin vegna 

svipaðrar stærðar þeirra og úrræða sem eru í boði en á báðum stöðum eru ákveðin 

úrræði fyrir atvinnulausa einstaklinga sem þiggja fjárhagsaðstoð.  

Rannsakandi veit ekki hversu margar ungar konur uppfylltu þau skilyrði sem sett 

voru til þátttöku í rannsókninni. Félagsráðgjafar viðkomandi sveitarfélaga höfðu 

samband við skjólstæðinga sína, sögðu þeim frá rannsókninni og fengu samþykki þeirra 

fyrir þátttöku. Þátttakendur fengu kynningarbréf,  skrifuðu undir þátttökuyfirlýsingu og 

mættu í sérstaklega boðað viðtal hjá rannsakanda. Lagt var upp með að fá átta 

viðmælendur í rannsóknina, fjóra frá hvoru sveitarfélagi. Viðtökur voru í upphafi góðar 

en í nokkur skipti kom fyrir að þátttakendur mættu ekki í viðtölin eða létu vita um forföll 

með litlum fyrirvara. Í flestum tilfellum var þó hægt að bóka annan tíma og 

þátttakendur mættu í seinna viðtalið.  

Rannsakandi notaði viðtalsaðferð en sú aðferð byggir á hálfopnum eða 

hálfstöðluðum viðtölum (e. semistructured interviews). Í þannig viðtölum er 

rannsakandi með fyrirfram ákveðnar hugmyndir um spurningar eða atriði og styðst við 

viðtalsramma í viðtalinu (Esterberg, 2002). Rannsakandi studdist við viðtalsramma í 

viðtalinu (og miðaði sá rammi við að fá svör við þeim rannsóknarspurningum sem 

gengið var út frá. Þátttakendur fengu tækifæri til að segja frá upplifun sinni og reynslu 

en spurningunum var ekki fylgt eftir nákvæmlega heldur fékk þátttakandinn að segja frá 

á sinn hátt.  Markmiðið með  hálfopnum eða hálfstöðluðum viðtölum er að fá 

viðmælendur til að tjá sig opinskátt um efnið og nýta þau til að fá þannig fram skoðanir 

og hugmyndir innan rammans (Esterberg, 2002).  
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Flest viðtölin voru rúmlega klukkutími en það stysta var 45 mínútur og það lengsta 

náði þremur klukkutímum.  

3.5 Þátttakendur 

Hér verða þátttakendur kynntir. Þær eru allar á aldrinum 18-24 ára eins og komið hefur 

fram og eru búsettar í Hafnarfirði og Kópavogi.  

Anna er einhleyp og ófrísk að sínu fyrsta barni. Hún hefur verið á fjárhagsaðstoð frá 

sveitarfélaginu sínu frá apríl 2013. 

Auður er einhleyp og hefur verið á fjárhagsaðstoð frá janúar 2014. 

Klara er einhleyp og hefur verið á fjárhagsaðstoð í formi námsstyrks síðan haustið 2012. 

Kristjana er einstæð móðir með eitt barn. Hún hefur verið á fjárhagsaðstoð síðan í mars 

2013 en hefur verið að fá aðstoð í formi námsstyrks frá haustinu 2013. 

Védís er einstæði móðir. Hún hefur verið á fjárhagsaðstoð frá byrjun árs 2011. 

Valgerður er einstæð móðir. Hún hefur verið á fjárhagsaðstoð í formi námsstyrks frá 

hausti 2012.  

3.6 Siðferðileg álitamál  

Sótt var um leyfi og aðstoð til viðkomandi sveitarfélaga til þess að rannsóknin gæti farið 

fram. Bæði sveitarfélögin tóku vel í beiðnina í upphafi. Leyfi fyrir rannsókninni var veitt 

frá báðum sveitarfélögum í byrjun október. Rannsakandi skrifaði undir yfirlýsingu um 

þagnarskyldu hjá báðum sveitarfélögum.  

Þegar rannsóknir eru gerðar eru alltaf einhver siðferðileg atriði sem huga þarf að. Þar 

sem rannsóknin var eigindleg og kafað djúpt ofan í viðgangsefnið sem snerist um 

persónulega reynslu frá viðmælendum er mikilvægt að huga vel að þeim málum. Eins er 

nauðsynlegt að hafa hagsmuni þátttakenda í fyrirrúmi og að þeir skaðist ekki af þátttöku 

sinni í rannsókninni (Esterberg, 2002).  

Rannsakandi fékk engar upplýsingar um fólk á fjárhagsaðstoð og félagsráðgjafar 

viðkomandi sveitarfélaga sáu um að finna þátttakendur sem vildu taka þátt í 

rannsókninni. Þátttakendurnir tóku því allir þátt af fúsum og frjálsum vilja og skrifuðu 

undir yfirlýsingu þess efnis. Eins var þeim gerð grein fyrir því að þeir mættu neita því að 

svara einstaka spurningum og mættu hætta við þátttöku ef það væri þeirra vilji.  

Rannsakandi fékk engar upplýsingar um þátttakendur, ekki fullt nafn þeirra og þeim var 
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sagt frá því að þeir þyrftu ekki að segja nafnið sitt við rannsakanda frekar en þeir vildu. Í 

afritun viðtalanna gaf rannsakandi þeim ný nöfn til að afmá persónueinkenni og breytti 

öðrum staðreyndum sem rannsakandi taldi þurfa s.s. skóla og vinnustöðum. 

Líta má á það sem siðferðislegt álitamál að notendur fjárhagsaðstoðar séu beðnir 

um að taka þátt í rannsókn sem snýr að aðstoð þeirra. Bæði er þetta viðkvæmt mál og 

eins getur þeim sem voru beðnir um þátttöku reynst erfitt að neita félagsráðgjafanum 

um þessa beiðni. Þess var þó gætt að ýta ekki á þátttöku heldur gera þátttakendum 

grein fyrir því hvað þátttakan mundi fela í sér. Eins var þátttakendum gerð fyrir því að 

rannsóknin sneri að því að fá sögu og upplifanir einstaklinganna en ekki væri verið að 

lítilslækka þá eða flokka á nokkurn hátt.  

Í þessum viðtölum var rætt um viðkvæm mál. Samkvæmt Esterberg (2002) þarf 

sérstaklega að vera á varðbergi gagnvart viðbrögðum viðmælenda og bregðast við ef 

þurfa þykir ef rætt er um viðkvæm mál. Eftir öll viðtölin ræddi rannsakandi við 

viðmælendur sína og hlustaði eftir líðan þeirra. Viðmælendur virtust allir sáttir eftir 

viðtölin og ánægðir með þátttöku sína en rannsakandi þakkaði kærlega fyrir þátttökuna 

og talaði um mikilvægi þátttökunnar fyrir rannsóknina. Rannsakandi upplifði að 

þátttakendur væru ánægðir með að sögu þeirra væri gefinn sérstakur gaumur og að hún 

skipti máli. Eins var rætt um þau úrræði sem voru í boði og þau úrræði sem viðmælendum 

þótti vanta og þótti þeim gott að fá að segja sína skoðun á þessum hlutum.  

Við rannsóknir er mikilvægt að viðhorf og gildi rannsakanda hafi ekki áhrif á 

niðurstöðuna og að hann hafi engra hagsmuna að gæta. Rannsakandi hefur ekki 

persónulega reynslu af notkun fjárhagsaðstoðar, er yfir aldursviðmiðum 

rannsóknarinnar og hafði ekki hitt neinn af viðmælendum sínum fyrir viðtölin. 

Rannsakandi hefur því engra hagsmuna að gæta af rannsókninni.  
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar með tillliti til 
rannsóknarpurninganna. Rannsóknarspurningarnar eru: 
 

 Hvernig er líðan ungra kvenna sem framfleyta sér á fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaga? 

 Hverjar eru félagslegar aðstæður þessara ungu kvenna fyrr og nú? 

 Hver er náms- og vinnusaga ungra kvenna sem framfleyta sér á 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaga? 

 Hver er framtíðarsýn ungra kvenna sem hafa framfleytt sér á fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaga síðustu sex mánuði eða lengur? 

Rannsakandi greindi sex þemu sem tengdust rannsóknarspurningunum. Þemun eru: 

erfiðleikar í uppvexti, geðræn vandkvæði, áföll, vímuefnavandi, óstöðugleiki í námi og 

starfi og framtíðarsýn. Til þess að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp 

með verður umfjöllun í þessum kafla skipt eftir þeim. 

4.1 Hver er líðan ungra kvenna sem framfleyta sér á fjárhagsaðstoð 
sveitarfélaga? 

Spurt var um líðan kvennanna og hvernig þær myndu lýsa líðan sinni. Til þess að gera 

betri grein fyrir líðan var spurt um líðan í dag, undanfarnar vikur, almennt og undanfarin 

ár. Til að kafa dýpra var spurt hvort þær hefðu leitað sér aðstoðar vegna vanlíðunar. Við 

greiningu gagna fundust þrjú þemu sem tengjast spurningu um líðan. Þau voru: geðræn 

vandkvæði, áföll og vímuefnavandi.  

4.1.1 Geðræn vandkvæði 

Í öllum viðtölum var í upphafi spurt um andlega líðan og hvernig viðkomandi mundi lýsa 

líðan sinni. Allir viðmælendur komu inn á andlega vanlíðan strax í byrjun. Kristjana lýsti 

líðaninni á þennan hátt:  „Sko, ég reyni að vera hress og kát en þetta er mjög erfitt og 

mjög taugatrekkjandi og maður er mjög taugaveiklaður og kvíðinn, mjög kvíðinn“. 

Kristjana er búin að vera að berjast við kvíða og þunglyndi í langan tíma, hún talar um að 

henni hafi verið farið að líða betur en ýmislegt sem hefur gerst undanfarna mánuði 
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hefur haft áhrif á líðan hennar. Henni finnst aðstæður sínar erfiðar en hún er ein með 

barn og er í námi. Hún upplifir að hún sé stimpluð á slæman hátt þegar hún segir fólki að 

hún fái fjárhagsðastoð og það veldur henni vanlíðan:  „Það er þá bara ef einhver spyr 

hvernig maður fær pening þá verður maður eins og kúkur bara „féló“ og þá er bara 

svona „já ert þú ein af þeim” og það lætur manni ekki líða vel“. 

Allir viðmælendur töluðu um að vera með kvíða og þunglyndi. Sumar þeirra höfðu 

fengið greiningu hjá geðlækni en aðrar grunuðu að þær væru með þunglyndi og kvíða 

eftir viðtal við heilsugæslulækni eða sálfræðing. Hluti viðmælenda hafði verið í neyslu og 

Auður lýsti líðan sinni á þennan veg: 

Þunglynd, kvíðin og líður illa. Það er náttúrulega líka fylgikvilli því ég hætti neyslu fyrir 

átta mánuðum...sko ég var sko í neyslu í nokkur ár, reykti kannabis á hverjum degi og 

eitthvað. Undanfarin ár í neyslunni leið mér vel held ég og var mikið brosandi. Fyrir 

það var ég alltaf með poker-face og þóttist líða vel en leið ekki vel sko. 

Líðanin hjá Klöru var á niðurleið. Hún lýsti líðan sinni svona: „Sko undanfarið er hún ekki 

búin að vera mjög góð. Ég mundi segja þunglyndi, mikill einmanaleiki. Hún er búin að 

vera góð síðustu tvö ár en er doldið á niðurleið núna“. Þegar hún var spurð hvort 

eitthvað hefði nýlega komið uppá hjá henni sem hefði slæm áhrif á líðan hennar talaði 

hún um að það væri búið að vera svo mikið um streitu og stress í lífi sínu að það væri 

bara kominn sá tímapunktur að það væri að gera út af við hana. Eins sagði hún:  

„Já, og svo er það bara svona bara hugsanir um framtíðina, hugsanir um að fara aftur út 

á vinnumarkað og hvað tekur við þegar þú ert búin að útskrifast, stress í kringum það“. 

Klara upplifir mikið vonleysi og mikla vanlíðan. Hún er á lyfjum við kvíða og þunglyndi.  

Anna talaði um að hún ætti erfitt með að lýsa líðan sinni þar sem hún sveiflaðist svo 

á milli: „Stundum er ég positive en stundum er eins og ég verði bara nei, það verður 

aldrei neitt betra. Ég er meira niðri en uppi. Ég er stundum svona á milli, þá er ég bara 

svona whatever, ég nenni ekki að spá í þessu“. Hún hafði einu sinni farið í gegnum 

greiningu hjá lækni en þá var hún 18 ára og það var eftir að hún reyndi að taka eigið líf:  

Já, einhvernveginn en ég var samt ekkert sorgmædd eða leið yfir því að ég ætlaði 

að fara að gera þetta. Ég var einhvernveginn bara svona já, þetta er bara gott, þetta 

verður fínt. Ég var ekki eins og ég væri í sjálfsvorkunn, eins og ég væri grátandi að 

hugsa um að „ég ætla sko að, hata þetta líf“, ég er ekki að gera lítið úr því. Þetta var 

eins og ég væri að ákveða að ég ætlaði að kaupa mér hús eða eitthvað (hlær). 
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Engin ungu kvennanna var að leita sér reglulega sálfræðiaðstoðar eða aðstoðar 

sérfræðings á þeim tíma sem viðtölin voru tekin. Kristjana var ennþá í sambandi við sinn 

sálfræðing og var ennþá skjólstæðingur hans en hafði ekki haft fjárráð til að hitta hana 

undanfarna mánuði. Anna talaði um að hún hefði ekki verið tilbúin að leita sér aðstoðar 

þegar hún fékk færi á eftir að hafa reynt sjálfsmorð. Klara hafði verið hjá sálfræðingi í 

fjögur ár en hún og sálfræðingurinn ákváðu saman að taka pásu.  

4.1.2 Áföll  

Í kjölfar þess að viðmælendur töluðu um andlega líðan sína kom í flestum tilfellum 

áfallasaga þeirra í ljós. Áfallasaga sumra náði allt frá barnæsku og fram á fullorðinsár.  

Þegar Anna var á unglingsaldri lenti eitt systkina hennar í lífshættulegu slysi og 

tvísýnt var um ástand þess í nokkra mánuði á eftir. Að sökum erfiðra heimilisaðstæðna 

hjá henni átti hún mjög erfitt á þessum tíma og upplifði sig mjög dofna og fékk lítinn 

skilning t.d. í skólanum. Móðir hennar dvaldi að mestu leyti hjá systkini hennar á 

sjúkrahúsinu svo hluti heimilisstarfa hvíldi á Önnu, en faðir hennar var alkóhólisti og 

hann tókst á við erfiðleikana með því að drekka meira.  

Flestir viðmælendanna höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Auður hafði átt 

kærasta sem sannfærði hana um eiga við sig kynmök þrátt fyrir að hann vissi að hún vildi 

það ekki. Hún vildi samt ekki kalla það nauðgun þar sem hún hafði gefið samþykki sitt 

fyrir því að lokum. Eins taldi hann hana inná að gera ýmsa kynferðislega hluti sem hún 

vildi ekki gera og leið illa með að gera. 

Klara bjó við mjög erfiðar heimilisaðstæður sem barn sem vikið verður að síðar í 

niðurstöðukaflanum. Þegar rætt var um áföll kom í ljós að áfallasaga hennar var meiri 

heldur en erfið reynsla í æsku. Eftir að hafa rætt um heimilisaðstæður sínar sagði Klara: 

„Og svo er ýmislegt eins og fyrsti kærastinn minn ég mundi segja klárlega að okkar 

samband hafi verið bara mikil andleg og kynferðisleg misnotkun og svo bara ýmislegt 

annað sem ég…það er aðallega þetta tvennt sem ég þarf eiginlega að vinna betur úr“.  

Þegar Kristjana var 18 ára tók hún ákvörðun um að flytja á landsbyggðina. Hún fékk 

leigt herbergi hjá myndarlegum strák sem hún kynntist á þeim stað, hann virtist indæll 

en hann var tíu árum eldri en hún. Allt gekk vel í upphafi en svo breyttist allt: 

Svo fer hann til útlanda og bara hringir í mig þrisvar á dag bara „vá ég sakna þín svo 

mikið“ og bara eitthvað. Og svo bara um leið og hann kemur heim þá bara breytist 
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hann og það er bara daglegt andlegt, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi í marga 

mánuði. 

Kristjana reyndi að komast í burtu en hann hafði eitthvað tak á henni og það endaði 

þannig að hún fór aftur tilbaka til hans. Hann seldi bílinn hennar, hirti ágóðann sjálfur og 

tók af henni allan pening sem hún vann sér inn: 

Hann bara sagði nú ferðu í bankann, ég bara bíð hérna fyrir utan…og ég fór og tók 

út öll launin mín og hann bara skammtaði mér pening „hér er átta þúsund kall farðu 

í Bónus“ og ég sá algjörlega fyrir heimilinu mat og svoleiðis og hann sá um einhverja 

reikninga en ég sá um restina. Ég sá enga peninga í átta mánuði. 

Kristjana varð fyrir kynferðislegu ofbeldi þegar hún var unglingur en þá  misnotaði vinur 

hennar hana. Þegar hún var 19 ára telur hún að ólyfjan hafi verið sett í áfengisglasið 

hennar. Hún rankaði við sér utandyra, ein og var nakin fyrir neðan mitti, fötin rifin og 

hún öll marin. Hún veit ekki hver var þar að verki. 

Valgerður hefur verið að stríða við þunglyndi og læknirinn hennar telur hana vera 

með áfallastreituröskun. Þegar spurt var nánar um það sagði hún: „Þegar ég var 16 ára 

var mér nauðgað og ég lokaði bara alveg á það þangað til í fyrra“. Valgerði gafst ekki 

tækifæri til að vinna með þá erfiðu reynslu þegar hún var tilbúin til þess og segist vera 

búin að loka á það í bili. Hún segist þó finna að einn daginn þurfi hún að vinna með þetta 

áfall. 

Védís varð fyrir miklu áfalli þegar barnið hennar var tekið af henni af barnavernd 

fyrir ári síðan. Hún hafði verið í neyslu frá 13 ára aldri og hætti þegar hún var tvítug og 

hún eignaðist dóttur sína ári seinna. Védís var spurð hvort dóttir hennar hafi verið tekin 

af heimilinu vegna neyslu og hún svaraði:  „Nei, það ég datt bara í það því hún var tekin 

af mér. Það var bara út af tilfinningunum sem bærðust…það var öllu trúað uppá mann 

því maður á sögu og barnsfaðir minn líka“. Védís lenti í alvarlegu slysi þegar hún var 

tvítug sem varð til þess að hún hætti neyslunni í þrjú ár án meðferðar:  

Svo bara vakna ég inná gjörgæslu, bara í hjartalínuriti og morfíni í æð og svona. Þá 

bara rann eitthvað upp hjá mér. Að þetta væri farið að vera uppá líf og dauða sko 

(hikar) þetta væri ekki málið sko. Þá bara snerti ég þetta ekki aftur bara. 

Védís sagðist aldrei hafa sjálf verið fórnarlamb ofbeldis á neysluárum sínum en hún hafi 

þó horft upp á ýmislegt: 
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Maður er búinn að sjá putta skorinn af fólki, maður er búinn að sjá fólk skorið í 

andlitið og lamið til óbóta og allt svoleiðis en aldrei ég sjálf skiluru. En maður er 

búinn að vera vitni af alls konar ógeði sem maður hefði ekki viljað sjá. 

4.1.3 Vímuefnavandi 

Vímuefnavandamál voru tengd öllum ungu konunum. Anna, Auður og Klara höfðu allar 

búið á heimili þar sem foreldri þeirra var virkur alkóhólisti. Valgerður fór til föður síns í 

umgengni reglulega og hann átti við vímuefnavandamál að stríða. Nánar verður farið í 

aðstæður þeirra í æsku síðar.  

Auður og Védís áttu við mikinn vímuefnavanda að stríða í nokkur ár en hjá Kristjönu 

hafði neyslan verið stutt tímabil. Hjá Auði og Kristjönu var neyslan bundin við kannabis. 

Kristjana hóf neyslu á kannabis til að deyfa sig eftir að hafa verið í ofbeldissambandi við 

manninn sem hún bjó með þegar hún flutti út á land. 

Védís átti lengstu neyslusöguna að baki en þegar hún var spurð hvaða efni hún hafði 

mest verið að taka sagðist hún hafa verið í öllum efnum, bara því sem var í boði hverju sinni. 

4.2 Hverjar eru félagslegar aðstæður þessara ungu kvenna fyrr og nú? 

Erfiðleikar í uppvexti var rauður þráður í svörum viðmælenda. Að alast upp á heimili þar 

sem var vímuefnavandi, einhvers konar ofbeldi og einelti á yngri árum var einkennandi. 

Við greiningu gagna fundust þrjú þemu sem tengjast spurningu um líðan. Þau voru: 

erfiðleikar í uppvexti, vímuefnavandi og geðræn vandkvæði. 

4.2.1 Erfiðleikar í uppvexti  

Faðir Önnu var alkóhólisti og litaðist æska hennar töluvert af því. Hún talaði þó um að 

það hefði verið vel hugsað um hana og alltaf matur á borðum og heimilið hreint. Anna 

lýsti ástandinu á heimilinu á þessum tíma svona: „Og það var alltaf mikil gremja heima 

hjá mér og rifrildi út af þessu og peningum og svona. En (hikar )ég mundi ekki segja að 

foreldrar mínir væru eitthvað slæmir foreldrar, ég er í rosalega góðu sambandi við þau í 

dag“. Hún sagðist einu sinni hafa talað um þetta vandamál við námsráðgjafann sinn í 

skólanum. Hún hélt að þetta færi ekki lengra en svo allt í einu var mamma hennar kölluð 

á fund í skólanum út af þessu. „Ég man ekki alveg og hérna í rauninni af því hún var búin 

að segja við mig að hún mundi ekki segja neinum og ég var búin að treysta henni fyrir 

því“. Anna gerir sér grein fyrir því að námsráðgjafinn hafi þó þurft að segja frá þessum 

heimilisaðstæðum. Hún segir að mamma hennar hafi verið mjög reið við hana eftir að 
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hafa verið kölluð inn til skólastjórnarinnar þar sem hún var svo meðvirk vegna 

drykkjunnar á þessum tíma. 

Auður talar um að áfengisvandi móður hennar hafi orðið mikill þegar Auður var 14 

ára. Ástandið hafi oft verið erfitt en móðir hennar hafi reynt sjálfsvíg nokkrum sinnum, 

hún mundi eftir fimm skiptum sjálf. Aðstæður hafa þá verið þannig að hún hefur komið 

að móður sinni eftir að hún hafi tekið inn stóran skammt af pillum. Auður hafi þá hringt 

og kallað á sjúkrabíl. Hún talar um að í síðasta skiptið sem þetta gerðist hafi þetta ekki 

tekið neitt sérstaklega á sig þar sem þetta hefði gerst oft áður. Upplifði sig vana þessu. 

Klara bjó heima hjá móður sinni þar til hún varð sex ára og hún lýsti ástandinu á 

heimilinu svona: „Móðir mín er alkóhólisti og hún var í neyslu og það var alltaf mikil 

óregla heima hjá henni, mikið partýstand og þú veist ég lenti í því að stjúppabbi minn 

misnotaði mig“. Klara flutti heim til pabba síns eftir að hafa flutt frá móður sinni. Hún 

talar um að þar hafi hún mætt í skólann og fengið mat að borða, þar hafi verið reglur en 

sér hafi aldrei liðið vel: „Ég mundi segja að pabbi minn væri náttúrulega bara 

snarklikkaður, hann beitti okkur alveg gífurlega miklu andlegu ofbeldi bara þá eins og 

gólftusku á gólfinu bara alveg herstjóri“. Klara talar um að pabbi hennar hafi beitt alla á 

heimilinu miklu ofríki og niðurlægt fjölskyldumeðlimi. Að alast upp við þessar aðstæður 

hafi haft mikil áhrif á persónuleikann hennar og hún og systkini  hennar væru bæld: 

Þetta var bara yfirþyrmandi. Það var skammað mann fyrir allt, gagnrýnt mann fyrir 

allt það var ekki talað við mann…þú veist við lifðum öll á staðnum en vorum öll í 

sitthvoru herberginu. Það voru engin samskipti á heimilinu jafnvel í kvöldmatnum 

sátum við öll saman í hljóði þú veist ár eftir ár það var varla talað neitt. 

Valgerður bjó hjá móður sinni en fór reglulega um helgar til föður síns. Hann var í neyslu 

og þegar hann fór út á kvöldin skyldi hann Valgerði eftir hjá stóru systur sinni sem var 

tveimur árum eldri en hún, hún veit að þetta gerðist þegar þær voru þriggja og fimm 

ára. Þetta gekk þannig í einhvern tíma og svona lýsir hún ástandinu á heimili pabba síns 

þegar hún var orðin eldri: “Já. Pabbi fer í meðferð, lítil samskipti þar á milli og þegar ég 

hitti hann er mjög erfitt því hann er að lemja stjúpmömmu mína. Ég er alltaf mjög 

hrædd við hann“.  

Hvorugt foreldra Kristjönu átti við vímuefnavanda að stríða. Faðir hennar vann 

mikið á hennar æskuárum og hún sá hann oft bara um helgar. Hún talar um að móðir 

hennar hafi alveg hugsað um hana og gefið henni að borða og mætt þannig þörfum en 
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mikið hafi vantað uppá hlýju: “Ég  var bara lítil þegar mamma tók á mig silent treatment 

kannski í 6 vikur ég kannski upplifði það að mamma sagði ekki orð við mig í nokkrar 

vikur“. Kristjana talaði um að hún skildi auðvitað ekki þarna afhverju mamma hennar lét 

svona við hana og hún skilur heldur ekki framkomu hennar í dag. Upplifun hennar þegar 

hún var lítil var á þessa vegu: “Já, þetta var bara veggur…ég var bara hrædd við hana og 

hélt mig inn í herbergi“.  

Anna talar um að hún gleymi aldrei atviki þar sem pabbi hennar og bróðir slógust 

þegar þeir voru búnir að fá sér áfengi. Hún var uppí rúmi og hálfvakandi en hún svaf 

mjög lítið sem barn vegna kvíða. Hún lýsir því hvað hún upplifði þegar hún var inní 

herberginu sínu: “Og svo allt í einu heyrðist bara svona í vegginn (lemur í vegginn) 

eitthvað högg, þá höfðu þeir farið að slást“. Eldri bróðir hennar og móðir reyndu að 

stoppa slagsmálin en það gekk ekki vel. Nágrannar höfðu heyrt lætin og hringdu á 

lögregluna sem mætti á heimilið þeirra:  

Ég var í einhverjum náttkjól og ég, þú veist, „halló“ vissi ekki hvað ég átti að segja 

þá var löggan „góða kvöldið, er ekki allt í lagi” og ég bara júúú og þá kom mamma 

mín og hún var öll hérna og þá vildu þeir koma inn, skiljanlega, og þá var bróðir 

minn farinn og hinn yngri fór á eftir honum. Fóru eithvað út. Og hérna, þá semsagt 

var útskýrt þetta þannig, að þeir hefðu verið að slást, en það var samt verið að líta í 

kringum sig en það var ekki gert neitt meira úr því og svo fór lögreglan bara. 

Anna talar um að þetta sé síðasta atvik ofbeldis á heimilinu sem hún man eftir að hafa 

orðið vör við en fyrir þetta atvik hafi þetta alveg gerst.  

Védís og Anna vissu báðar að mæður þeirra ættu erfitt andlega. Anna talar um að 

eftir að bróðir hennar lenti í alvarlegu slysi hafi móðir hennar átt mjög erfitt andlega og 

var með stöðugan kvíða. Védís var bara lítil þegar mamma hennar var greind með 

geðklofa. Það var þó hugsað vel um hana og systkini hennar en pabbi hennar bjó líka á 

heimilinu. Hún vissi alltaf að mamma hennar væri öðruvísi en aðrar mömmur. Mamma 

hennar hafði sínar aðferðir til að reka út illa anda. Védís segir: „Þú veist maður gat aldrei 

boðið vinum sínum heim því maður vissi aldrei hvernig hún var þú veist þannig að þú 

veist það var margt svona sko“. Védís talar þó um að hún hafi verið vel sett félagslega. 

Hún átti góðar vinkonur sem vissu af ástandinu heima fyrir og hún treysti þeim og þær 

komu stundum með henni heim. Hún hafi þó stundum orðið fyrir aðkasti vegna veikinda 

móður sinnar en hún hafi ekki látið það á sig fá.  
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4.2.2 Einelti 

Anna, Klara, Kristjana og Valgerður voru allar lagðar í einelti á grunnskólaárunum. Hjá 

Önnu og Kristjönu gerðist það strax í upphafi skólagöngu þeirra. Svona segir Anna frá 

eineltinu: „Þetta var rosa andlegt, meira andlegt heldur en eitthvað líkamlegt. En það 

kom alveg fyrir en var ekki eins og sumir lenda í að vera barðir í skólanum. Meira 

útskúfun og líka verið að uppnefna og já þetta var þannig. Meira andlegt“. Anna var látin 

skipta um skóla en því miður hafði það ekki mikið að segja og eineltið hélt áfram. Hún 

segist hafa farið að finna fyrir kvíða strax sem barn:  

Ég man eftir því þegar ég var að koma úr jólafríi (hikar) held það hafi verið í sjötta 

bekk en það gæti hafa verið í sjöunda bekk í þessum skóla þarna, þá hérna hik, ég 

var að labba upp stigann að kennslustofunni, og ég var með svona eins og svona 

hnút eða svona í maganum svona og ég vissi ekki af hverju eða hvað það var en ég 

vissi svona að mér leið ekki vel og það var í rauninni svona kvíði sko. 

Kristjana upplifði líka einelti strax frá byrjun skólagöngunnar. Hún var með líkamlegan 

fæðingargalla og vegna fæðingargallans skar hún sig úr í jafningjahópnum. Þrátt fyrir að 

hafa þurft að fara í aðgerðir hafði þessi svokallaði fæðingargalli aldrei truflað hana fyrr 

en hún byrjaði í grunnskóla: „Það var bara byrjað einelti mjög slæmt og ég eignaðist 

aldrei vini í grunnskóla“. Kristjana varð ennþá fyrir einelti á sínu fyrsta ári í 

framhaldsskóla en þá fékk hún oft og mikið að heyra illkvittnar athugasemdir sem 

tengdust vaxtarlagi hennar. 

Valgerður flutti til Íslands þegar hún var í kringum 10 ára aldurinn. Hún klæddi sig 

öðruvísi en hinir krakkarnir og var öðruvísi en hinir krakkarnir: “Já, en það var ekkert 

alvarlegt einelti skiluru. Ég var bara svona outsider, var bara skrítinn krakki. Átti eina 

vinkonu alveg út, alveg út 10. bekk“.  

Klara talar um að hún hafi ekki orðið stanslaust fyrir einelti alla skólagönguna heldur 

kom það alltaf upp inn á milli. Hún byrjaði að finna fyrir vanlíðan strax í bernsku og telur 

að það hafi haft sín áhrif á félagslega stöðu sína. Þær Kristjana, Anna, Klara og Valgerður 

eiga það allar sameiginlegt að eiga erfitt með að eignast vini og mynda náin sambönd. 

Klara og Valgerður segjast eiga fáa en góða vini og tala báðar um vinkonu sem þær eiga 

og treysta.  

Þegar rætt var um einelti og upphaf og hvenær voru vendipunktar í eineltinu kom 

það í ljós að í einhverjum tilfellum var það í því sem hægt er að kalla rifrildi eða ósætti á 
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milli vinkvenna í grunnskóla. Oft vatt þetta uppá sig og úr varð eitthvað stórt og mikið 

sem hefði ekki þurft að enda svona.  

4.2.3 Félagslegar aðstæður í dag 

Þegar aðstæður þeirra í dag eru skoðaðar eru þær allar fluttar að heiman fyrir utan Auði 

sem býr enn hjá móður sinni. Þær eiga allar í fjárhagsvandræðum og eiga erfitt með að 

láta enda ná saman þegar þær eru búnar að borga húsaleigu. Þær sem héldu eigið 

heimili töluðu um að geta naumlega borgað húsaleigu og mat og flestar þurftu að fá 

aðstoð annars staðar frá, annað hvort frá foreldrum sínum, vinum eða frá 

hjálparsamtökum. Þar sem lítið er um peninga finnst þeim það vera að hluta til orsök 

þess að þær einangri sig, þar sem flest öll afþreying kostar peninga og þá er erfitt að fara 

eitthvað út með vinum sínum.  

Á einhverjum tímapunkti áttu þær allar í erfiðleikum í samskiptum við foreldra sína 

en töldu sig vera búnar að gera upp þau mál og eiga ágæt samskipti við þau í dag. Engin 

þeirra telur sig eiga mjög góðan vin sem þær geta leitað til og flestar þeirra áttu í 

vandræðum með að gera sér grein fyrir félagslegu stuðningsneti sínu en einungis Védís 

og Kristjana töldu sig eiga gott stuðningsnet og hafa einhvern til að leita til. Eins og 

komið hefur fram eru Klara, Kristjana og Valgerður allar á námsstyrk og eru því í námi og 

virkni. Til þess að fá námsstyrkinn þurfa þær að sýna fram á ákveðna mætingu og 

námsframvindu. Þegar Anna kom fyrst á framfærslu var hún talin þurfa að fara í 

starfsendurhæfingu. Hún fór á námskeið með endurhæfingu að markmiði en henni 

fannst oft erfitt að mæta og leið illa yfir því líka, hún segir:  

Og ég lá oft bara uppí rúmi og bara þú veist veik andlega en kannski ekki með flensu 

en svo lét ég vita og stundum lét ég ekki vita því mér fannst stundum svo erfitt að 

hringja og tala, þetta hljómar kannski ekki eins og eitthvað sem ætti að vera erfitt 

en hérna ég veit um fleiri sem hafa lent í þessu en ég gat ekki talað við ég bara fór 

að ofanda og fór að hugsa „ég er að fara að tala við einhvern“... 

Þegar Anna var spurð um aðstoð sálfræðings þá segist hún vera búin að ýta eftir því 

að fá aðstoð frá sveitarfélaginu og sé að bíða eftir því.   

Védís er ekki í neinni virkni eins og er en hún átti að fara í starfsendurhæfingu þegar 

barnið hennar var tekið af henni og hún fór aftur í neyslu. Hún hefur þó fengið boð um 

að fara á námskeið sem hún er að hugsa um að nýta sér sem fyrst.  
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Auður sagðist hafa verið að sækja um vinnur  á tímabili og það gekk ekki vel. Hún er 

að bíða eftir því að hægt verði að ganga frá umsókn fyrir hana um endurhæfingarlífeyri. 

4.3 Hver er náms- og vinnusaga ungra kvenna sem framfleyta sér á 
fjárhagsaðstoð sveitarfélaga? 

Þegar náms- og vinnusaga kvennanna var skoðuð var hægt að greina þemað 

óstöðugleiki í námi og starfi. Allar ungu konurnar eiga það sameiginlegt að náms- og 

vinnusaga þeirra allra er mjög óstöðug. Þær kláruðu allar grunnskóla nema Védís en hún 

hætti í skóla í 9. bekk vegna neyslu. Allar nema Valgerður áttu við námsvandamál að 

stríða í grunnskóla. Allar nema Védís fóru í framhaldsskóla og prófuðu fleiri en einn 

skóla áður en þær hættu eða tóku sér hlé frá námi. Védís tók nokkra áfanga í 

framhaldsskóla á síðasta ári og langar að halda áfram þegar henni fer að líða betur. 

Klara, Kristjana og Valgerður eru allar á námsstyrk frá sveitarfélagi sínu og þeim gengur 

öllum vel í námi í dag og sjá fram á útskrift. 

Þegar vinnusaga þeirra allra er skoðuð er algengt að þær vinni á hverjum stað í 

einungis nokkra mánuði en Valgerður vann á sama staðnum í þrjú ár áður en hún fór í 

nám. Fram að því hafði hún verið í vinnu í nokkra mánuði í einu. Auður vann í sértöku 

atvinnuúrræði í fjögur ár en fram að því og eftir að hún hætti þar hefur hún átt stopula 

vinnusögu. Hún missti síðustu vinnu sem hún fékk vegna neyslu þar sem hún var alltaf í 

fráhvörfum í vinnunni. 

Anna var í fyrstu vinnunni sinni við afgreiðslustörf í hlutastarfi í tvö ár en hefur síðan 

unnið á fjölmörgum stöðum og alltaf stutt í einu. Hún vill vinna og finnst leiðinlegt 

hvernig þetta endar hjá henni og segir: „Það hefur alltaf verið þannig þegar ég var að 

vinna að vinnan sjálf sé ekki vandamál heldur frekar samskipti, ég hef reyndar verið 

óheppin en svo líka á ég erfitt sjálf með samskipti“. Þegar Anna kom og fékk aðstoð 

sveitarfélagsins síns hafði hún endanlega brotnað saman og taldist ekki vinnuhæf heldur 

þurfti að fara í starfsendurhæfingu. Hún talaði um að hún vissi ekki hvað hafi valdið 

þessu niðurbroti á þessum tímapunkti en gerir ráð fyrir að öll vanlíðanin og það sem 

hafði gerst í lífi hennar hafi látið hana hlaupa á vegg eins og hún orðar það. 

Klöru gekk ekki vel í námi og hún segir að þegar hún bjó hjá mömmu sinni var hún 

einfaldlega ekki send í skólann og þegar hún varð unglingur hætti hún sjálf að mæta í 

skólann vegna vanlíðunar. Klara á stutta vinnusögu en hún tók eitt ár þar sem hún var 
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hvorki í vinnu né námi og fékk engar bætur. Hún fékk svo vinnu og vann þar í sex 

mánuði en þar sem hún var að ganga í gegnum mikla persónulega erfiðleika hætti hún í 

vinnunni. Hún vann í erfiðri reynslu sinni í einhvern tíma en svo hvatti sálfræðingurinn 

hennar hana til að fara í endurhæfingu: „Og ég hugsaði bara á þeim tíma að ég hefði 

engu að tapa og ég fór þangað ég var orðin kannski 18 ára þá eða ég man það ekki 

alveg“. Eftir að hafa verið í endurhæfingu fór Klara í framhaldsskóla og gengur vel. 

Kristjana taldi upp fullt af stöðum sem hún hafði unnið á. Þegar hún var spurð hvort 

hún hafi alltaf unnið stutt á hverjum stað svaraði hún: „Mjöööög stutt, lengsti staðurinn 

sem ég vann á er á X í 9 mánuði“. 

Védís er búin að vera í mikilli neyslu undanfarin ár. Áður en það fór að halla mikið 

undan fæti hjá henni var hún í þremur vinnum. Hún lýsir vinnusögu sinni:  

Svo er ég alltaf búin að hoppa inná vertíðar en ekki síðustu ár því þá missir maður 

féló bæturnar. Ég var svo að þjóna á X og Z og svo að vinna hjá Ö áður en allt fór í 

þrot hjá mér. Svo hef ég verið að þrífa í heimahúsum og að vinna á veitingastöðum. 

Verið að þjóna í veislum og svona. 

4.4 Hver er framtíðarsýn ungra kvenna sem hafa framfleytt sér á 
fjárhagsaðstoð sveitarfélaga síðustu sex mánuði eða lengur? 

Ein af rannsóknarspurningum sem var lagt upp með  er að skoða framtíðarsýn ungu 

kvennanna sem taka þátt í rannsókninni. Það kom í ljós að allar höfðu þær framtíðarsýn 

en hún var ekki eins skýr hjá öllum. Þemað sem var því greint hér var framtíðarsýn. 

Í framtíðinni langar Önnu að vinna við einhvers konar ritstörf en hún veit að hún 

hefur hæfileika á því sviði. Hún er alveg opin fyrir því að fara í meira nám til að fá betri 

vinnu en vill þó vera viss um hvað hún vill áður en hún fer í námið. Fyrst og fremst vill 

hún þó vera góð móðir og eiga gott og stöðugt heimili fyrir sig og barnið sitt og 

greinilegt að henni er mjög umhugað um það. Eitt af því sem hún sagði varðandi það er: 

„Ef við tölum um heimilisaðstæður og ég tel að barnið muni aldrei skorta neitt. Ekki 

heldur ást og umhyggju“.   

Auði langar í framtíðinni að starfa sem hárgreiðslukona eða lögreglukona. Hún er 

samt ekkert mjög spennt að fara í nám en veit að þetta eru störf sem hana langar að 

vinna. Hún veit að hún ætlar sér að verða fjölskyldukona og sagði: „Eftir fimm ár langar 

mig að eiga barn og mann. Og líka mína eigin íbúð“.  

Þegar Klara er spurð um sína framtíðarsýn segir hún:  
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Það flakkar náttúrulega upp og niður en svona síðastliðin tvö ár hefur hún verið 

mjög góð ég bara hef verið mjög bjartsýn á það ég hef alveg dottið niður í þann 

pakka bara að hugsa „nei, ég á enga framtíð staðan mín á eftir að versna“ en ég 

held nei nei, ég á alveg ágæta framtíðarsýn. 

Klara á lítið eftir af námi sínu og stefnir á háskólanám. Hún segist nokkurn veginn vera 

búin að gera upp hug sinn í hvaða átt hún stefnir.  

Kristjana er í framhaldsskóla og langar í háskólanám þó það verði ekki endilega strax 

á næstu árum. Undanfarnir mánuðir hafa verið Kristjönu erfiðir en hún lenti m.a. í  hraki 

húsnæðislega séð en er komin með öruggt og gott húsnæði. Varðandi framtíðarsýn segir 

hún: „Í dag gekk vel og boltinn fór að rúlla. Bara vera dugleg og standa mig ógeðslega 

vel. Í gær þá sá ég fram á að þurfa að hætta í skólanum og fara að vinna. Bara slútta 

þessu öllu saman“. 

Valgerði langar erlendis í nám en vill ekki fara ein með barnið sitt auk þess sem 

henni finnst aðstæður núna ekki bjóða uppá það. Hún veit að hana langar til að mennta 

sig meira. 

Þegar Védís hugar að framtíðinni snýr það að öllu leyti að fá dóttir sína aftur til sín: 

„Ég held jújú, ég held að framtíðin sé björt. Mér á eftir að takast að fá barnið mitt heim 

aftur“. Þegar hún er spurð um draumastarfið sitt þá segir hún að sig langi að verða 

arkitekt eða lögfræðingur. 

4.5 Úrræði 

Í lok allra viðtala voru viðmælendur spurðir um hvað þeir héldu að þyrfti til þess að 

styðja betur við ungar konur á fjárhagsaðstoð. Allar ungu konurnar ræddu um upphæð 

fjárhagsaðstoðarinnar og hversu lág hún væri. Þegar spurt var um úrræði í boði voru 

allar sammála um að skortur væri á úrræðum og mörgum fannst þau ekki henta sér. 

Sumar kvennanna höfðu farið á námskeið eins og í sjálfstyrkingu og upplifðu þar 

ákveðna fordóma af öðrum eldri þátttakendum gagnvart sér vegna ungs aldurs. Anna 

sagði:  

Sko, þegar ég fór í starfsendurhæfingu hjá X í gegnum félagsþjónustuna og ég 

byrjaði í apríl í fyrra (ræskir sig) og hérna já og hérna, svo semsagt (hikar) ég var 

bara svona með opinn hug fyrir því. Mig langaði að gera eitthvað í mínum málum 

sko, þú veist reyna að fá einhverja hjálp, þú veist , svona (ræskir sig) ég var ein af 

þeim sem var svona í yngri kantinum þarna og hérna já nei en ég svona fann svona 

fyrir það getur vel verið að það sé ímyndun hjá mér en samt svona voru aðrir líka 
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sem töluðu um það svona fordómar af því að maður er ungur, eins og maður sé 

ekki búinn að lifa nógu lengi til að vera mögulega með svo mörg vandamál. 

Þegar rannsakandi spurði viðmælendur um hvernig þeim litist á virkniúrræði sem væri 

miðað við þeirra aldurshóp og fræðslu um hluti sem væru að gerast í þeirra lífi, leist 

þeim öllum vel á það. Þegar rætt var um hvers kyns fræðsla þeim þætti eftirsóknarverð 

var rætt um sjálfstyrkingu, fjármálaráðgjöf, uppeldisráðgjöf, hvernig væri hagstætt að 

halda heimili og ráðgjöf varðandi nám og vinnu. Kristjana benti á að svona námskeið 

gætu skipt miklu máli fyrir þá sem ekki ættu góða og nána vini þar sem hún upplifði oft 

að vanta að geta spurt einhvern ráða og rætt við um hluti.  

Valgerður talaði um mikilvægi þess að leyfilegt væri að vinna sér inn ákveðna 

upphæð samhliða fjárhagsaðstoð. Að lifa af fjárhagsaðstoðinni eingöngu væri mjög 

erfitt og það að eiga möguleika á að vinna sér inn smá upphæð væri mjög gott auk þess 

sem það væri bæði eflandi að prófa hlutastarf og það væri hægt að setja það inná 

ferilskránna. Valgerður var ekki sú eina sem ræddi um það að vilja fá sér hlutastarf en þá 

mundi skerðing koma á fjárhagsaðstoðina og þá væri fjárhagsleg staða ekki betri. Það að 

fara að vinna væri að stíga verulega út fyrir þægindarammann sinn og ávinningurinn 

væri ekki að skila sér í betri fjárhagslegri stöðu. 
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5 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna aðstæður ungra kvenna á aldrinum 18-24 

ára sem þiggja framfærslustyrk frá sveitarfélagi með áherslu á líðan, heilsufar, 

félagslegar aðstæður, náms- og vinnusögu og framtíðarsýn. Með viðtölunum var leitast 

eftir að fá innsýn í líf og upplifun viðmælendanna en niðurstöður rannsóknarinnar 

byggja á viðtölum við sex ungar konur sem framfæra sig og í sumum tilvikum börnin sín 

með framfærslustyrk frá sveitarfélaginu sínu. Konurnar eru allar íbúar annað hvort í 

Hafnarfirði eða Kópavogi og hafa þegið fjárhagsaðstoð síðastliðna sex mánuði eða 

lengur.  

Hér verður rannsóknarspurningunum svarað. Gerð verður grein fyrir niðurstöðum 

rannsóknarinnar og þær verða tengdar fræðilegri umfjöllun rannsóknarinnar. Líkt og í 

niðurstöðukaflanum verður kaflanum skipt niður eftir rannsóknsarspurningunum.  

5.1 Líðan ungra kvenna sem framfleyta sér á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga 

Í einni af fyrstu spurningunum í viðtalinu voru viðmælendur beðnir um að meta líðan 

sína. Allar ungu konurnar áttu við vanlíðan að stríða og þær töluðu allar um að vera 

með þunglyndi og kvíða. Sumar þeirra voru auk þess með félagsfælni og 

áfallastreituröskun. Þegar lengra leið á viðtalið komu þær meira inn á vanlíðan sína og 

opnuðu sig meira um hana og því ber að veita athygli að allar höfðu átt við vanlíðan að 

stríða í mörg ár og engin þeirra talaði um tímabil í lífinu þar sem allt var hamingjuríkt og 

gott. Af því má álykta að lífshlaup þeirra fram að þessu hafi ekki verið auðvelt og seinni 

rannsóknarspurningar gera betur grein fyrir því. Auk vanlíðunarinnar eiga þær 

sameiginlegt að vera allar með lélegt sjálfsmat og það vakti athygli rannsakanda hvað 

þær gerðu oft lítið úr sér, jafnvel þær sem báru það vel með sér að vera mjög duglegar 

og með mikla seiglu. Vanlíðan þeirra er því í samræmi við það sem fyrri rannsóknir gefa 

til kynna og hér mun líðan þeirra vera sett í samhengi við fræðilega umfjöllun. Þar sem 

vanlíðan þeirra tengist svo sterkt erfiðleikum þeirra á uppvaxtarárunum og má segja að 

sé afleiðing þeirra á margan hátt, verður sú umfjöllun tengd inn hér.  

Þær Auður og Védís höfðu verið í neyslu þar til fyrir nokkrum mánuðum og áttu 

nokkuð langa neyslusögu að baki. Kristjana á sögu um stutt tímabil kannabisneyslu. 
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Auður var að mestu í neyslu kannabis og Védís neytti kannabis auk þess sem neysla 

hennar var það mikil á tímabili að hún notaði það fíkniefni sem hún komst í tæri við 

hverju sinni. Neysla kannabis hefur mikil áhrif á andlega líðan og þunglyndi er mjög 

algengt á meðal notenda. Eins hafa rannsóknir sýnt að ungt fólk sem misnotar kannabis 

býr við verri geðheilsu en aðrir (SÁÁ, 2010). Auk þess verða lífeðlisfræðilegar breytingar 

í heila við langvarandi noktun vímuefna og af þeim sökum finna einstaklingar fyrir 

sálrænum fráhvarfseinkennum þegar neyslu er hætt (Koob, 2005). Védís var á 

táningsaldri þegar hún byrjaði í neyslu. Móðir hennar greindist með geðklofa þegar hún 

var tveggja ára og ólst Védís upp við það. Hún viðurkennir að ástandið heima fyrir hafi 

verið erfitt en hún stóð þó vel félagslega. Einstaklingar með geðklofa sýna oft á 

einhvern hátt alvarlegt fráhvarf frá raunveruleikanum (Sadock og Sadock, 2007) eins og 

Védís tekur dæmi um að móðir sín hafi haft sína aðferð til að reka út illa anda.  Ef það 

eru erfiðleikar á heimilinu eru unglingar í áhættuhópi fyrir neyslu á áfengi og öðrum 

vímuefnum.  

Ef við víkjum að langtímaáhrifum eineltis á andlega líðan fórnarlamba voru þær 

Anna, Klara, Kristjana og Valgerður allar lagðar í einelti sem börn og Anna og Kristjana 

voru teknar fyrir alveg frá upphafi skólagöngu. Þær tala allar um að eineltið hafi verið 

andlegt en dæmi um andlegt einelti eru uppnefni, niðrandi athugasemdir, baktal og 

útilokun úr hópi jafningja. Einelti getur haft varanleg áhrif á sjálfsmynd og persónuleika 

einstaklingsins (Ragnheiður Harðardóttir, 1998) en eins og komið hefur fram eru þær 

allar með lélegt sjálfsmat. Fórnarlömb langvarandi eineltis eru líklegri til að þjást af 

þunglyndi og kvíða þegar þau verða fullorðin (Sharp og Smith, 2000) og eru þær allar að 

kljást við geðræn vandkvæði þrátt fyrir að nokkur ár séu liðin frá því að grunnskóla lauk. 

Lýsing Önnu á því þegar hún kemur aftur til skólans eftir jólafrí bendir eindregið til þess 

að hún hafi þá strax verið farin að fá sterk einkenni kvíða: 

Ég man eftir því þegar ég var að koma úr jólafríi (hikar) held það hafi verið í sjötta 

bekk en það gæti hafa verið í sjöunda bekk í þessum skóla þarna, þá hérna hik, ég 

var að labba upp stigann að kennslustofunni, og ég var með  svona eins og svona 

hnút eða svona í maganum svona og ég vissi ekki af hverju eða hvað það var en ég 

vissi svona að mér leið ekki vel og það var í rauninni svona kvíði sko. 

Kristjana og Anna töluðu báðar um erfiðleika við að mynda traust sambönd við aðra og 

telja að eineltið sem þær urðu fyrir sem börn eigi stóran þátt í því. Þær eigi mjög erfitt 
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með að treysta öðrum og eiga jafnvel alltaf von á að einhver bregðist trausti þeirra ef 

þær hleypa öðru fólki of nálægt sér.  

Ef við skoðum heimilisaðstæður þeirra sem börn í tengslum við líðan þeirra í dag 

má gera ráð fyrir að þær uppeldisaðstæður hafi haft sitt að segja.  

Faðir Önnu og mæður Auðar og Klöru áttu við áfengisvanda að stríða. Anna ólst 

upp við alkóhólisma eins og Klara en hún flutti út af heimili móður sinnar þegar hún var 

sex ára. Auður talar um að vandi móður hennar hafi verið orðinn mjög slæmur þegar 

hún var um 14 ára. Ef við skoðum heimilisaðstæður Auðar í sambandi við 

fíkniefnaneyslu hennar þá sýna rannsókni að unglingur sé í áhættuhóp fyrir neyslu á 

vímuefnum ef hann býr við erfiðar heimilisaðstæður (Einar Gylfi Jónsson, 2001).  Eins 

bjuggu Kristjana og Védís, sem báðar neyttu fíkniefna líka, við erfiðar aðstæður heima 

fyrir sem verður vikið að síðar í þessum kafla.  

Anna segir meðal annars þegar hún lýsir ástandinu á heimilinu: „Og það var alltaf 

mikil gremja heima hjá mér og rifrildi út af þessu og peningum og svona“. Samskiptin á 

heimili Önnu hafa því ekki verið góð og má því álykta að Anna hafi ekki lært góð 

samskipti og að leysa úr vandamálum á árangursríkan hátt. Þegar vinnusaga Önnu er 

skoðuð kemur fram að hún skipti oft um vinnur og hún segir að það sé í raun aldrei 

vinnan sem sé vandamálið heldur frekar samskiptin. Bæði vegna samskiptanna heima 

fyrir og eineltisins sem hún varð fyrir má leiða líkur að því að hún hafi aldrei lært 

hvernig hægt sé að leysa vandamál með samskiptum án þess að það sé gert í leiðindum 

eða hunsa vandamálið. Það sem einkennir samskipti í fjölskyldum alkóhólista eru 

yfirborðskennd samskipti, geðþóttaháttur og óreiða og óöryggi í samskiptum (Sölvína 

Konráðs, 2001). Auður segir að hún hafi áður verið með „poker-face“ og þóttist líða vel 

en leið ekki vel. Það má því segja að hún taki með sér þessi samskipti sem eru 

einkennandi fyrir fjölskyldur alkóhólisma. Hún passar að láta alla halda að sér líði vel en 

gerir það innst inni ekki. 

Klara bjó við erfiðar aðstæður í æsku. Fyrst bjó hún hjá móður sinni sem er 

alkóhólisti og stjúpföður, þar var mikið partýstand og hún var beitt kynferðislegu 

ofbeldi af stjúpföður sínum. Sex ára gömul flutti hún til pabba síns sem beitti hana og 

systkini hennar andlegu ofbeldi. Klara er á lyfjum við kvíða og þunglyndi og upplifir 

mikla vanlíðan og vonleysi. Hún talaði um að líðan hennar væri á niðurleið núna og 
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aðspurð um ástæðuna sagði hún hugsanir um framtíðina, um það að fara aftur út á 

vinnumarkað og hvað tæki við þegar hún væri útskrifuð væru hluti af þeim ástæðum 

sem væru að valda verri líðan núna. Börn sem alast upp við alkóhólisma eiga oft erfitt 

með ákvarðanatöku seinna meir og treysta eigin dómgreind illa, sem er talið vera vegna 

þess að allt sem snýr að því að gera plön og skipuleggja er nánast ómögulegt þar sem 

enginn veit stöðuna á alkóhólistanum fram í tímann (Sölvína Konráðs, 2001). Þegar 

Klara flytur úr þeim erfiðu aðstæðum sem hún bjó í hjá móður sinni flytur hún í erfiðar 

aðstæður til föður síns. Klara segir að hann hafi beitt alla á heimilinu miklu ofríki og 

niðurlægt fjölskyldumeðlimi. Dæmi um andlegt ofbeldi er þegar foreldri er alltaf með 

neikvætt viðhorf gagnvart barninu, gagnrýnir það og brýtur það markvisst niður (Ólöf 

Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). Þessi lýsing Klöru á heimilislífinu segir 

mikið um vanlíðanina sem ríkti á meðal fjölskyldunnar á heimilinu:  

Þetta var bara yfirþyrmandi. Það var skammað mann fyrir allt, gagnrýnt mann fyrir 

allt það var ekki talað við mann…þú veist við lifðum öll á staðnum en vorum öll í 

sitthvoru herberginu. Það voru engin samskipti á heimilinu jafnvel í kvöldmatnum 

sátum við öll saman í hljóði þú veist ár eftir ár það var varla talað neitt. 

Þunglyndi, lágt sjálfsmat, áfallatengd einkenni og sálarkvöl eru mun algengari hjá 

fullorðnum sem bjuggu við ofbeldi í æsku (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Kristjana var líka 

beitt andlegu ofbeldi í æsku en það getur einnig birst sem afneitun á barninu eða 

langvarandi þögn í refsingarskyni. Kristjana segir: „Ég var bara lítil þegar mamma tók á 

mig „silent treatment” kannski í 6 vikur og ég kannski upplifði það að mamma sagði ekki 

orð við mig í nokkrar vikur“. Eins og Kristjana segir var hún bara lítil stelpa og skildi ekki 

þessa framkomu heldur var bara hrædd við mömmu sína. Rannsakanda fannst seigla 

mjög áberandi í fari bæði Kristjönu og Klöru og fannst því eftirtektarvert hversu lágt 

sjálfsmat þeirra var og skaraðist á við upplifun hans af þessum duglegu ungu konum 

sem höfðu upplifað svo margt.  

Bæði Anna og Valgerður horfðu uppá líkamlegt ofbeldi í æsku en þegar barn verður 

vitni að ofbeldi á mili annarra flokkast það sem tilfinningalegt eða sálrænt ofbeldi 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, e.d.). Anna horfði uppá á líkamlegt ofbeldi á sínu heimili 

og lýsir upplifun sinni og aðstæðum vel þegar hún talar um að hún var í náttkjól og 

opnaði fyrir lögreglunni og vissi ekki hvað hún átti að segja. Eins talar hún um að hún 

hafi átt erfitt með svefn sem barn vegna kvíða. Anna hefur átt við mikla vanlíðan að 
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stríða og reyndi að taka eigið líf þegar hún var 18 ára. Eins og kom fram í 

niðurstöðukaflanum talar Anna um að allt í einu var eins og hún hefði hlaupið á vegg, 

svo mikil var vanlíðanin og það var ástæðan fyrir því að hún sótti um aðstoð til 

sveitarfélagsins síns. Valgerður horfði uppá pabba sinn beita stjúpmóður sína líkamlegu 

ofbeldi þegar hún var barn en hún er með þunglyndi og læknirinn hennar telur hana 

vera með áfallastreituröskun.  

Þegar rætt var um líðan viðmælenda kom í ljós að þær áttu sér allar áfallasögu sem 

þær töldu sumar orsaka vanlíðan sína að einhverju leyti. Skilgreining American 

Psychiatric Association á áfalli er að áföll geti orsakast af öðru en einum atburði sem 

jafnvel ógnar lífi eða heilsu viðkomandi og að áföll geti haft neikvæðar afleiðingar þó 

ekki komi fram einkenni áfallastreituröskunar. Dæmi um þessi áföll eru til dæmis 

aðstæður sem tengjast heimilinu (Kira ofl., 2008). Það er því hægt að segja að á 

uppvaxtarárum sínum hafi þær margar orðið fyrir því sem gæti talist sem áfall. 

Afleiðingar áfalla geta verið svo sem kvíði, þunglyndi og áfallastreituröskun. Eitt af 

systkinum Önnu lendir í lífshættulegu slysi og tvísýnt var um ástand þess í nokkra 

mánuði. Auður, Klara, Kristjana og Valgerður urðu allar fyrir kynferðislegu ofbeldi. Védís 

varð fyrir miklu áfalli þegar barnið hennar var tekið af henni af barnavernd og sagði að 

það væri ástæðan fyrir því að hún hafi farið aftur í neyslu eftir að hafa verið edrú í þrjú 

ár. Eins lendir hún í alvarlegu slysi á neysluárum sínum og horfir uppá aðra beitta 

skelfilegu ofbeldi. Eins og kom fram í umfjöllun um áfallastreituröskun getur hún þróast 

í kjölfarið af áfalli. Eitt af einkennum áfallastreituröskunar eru neikvæðar endurteknar 

hugsanir (American Psychiatric Association, 2013) en rannsakanda fannst neikvæð 

hugsun og í flestum tilfellum neikvætt viðhorf gagnvart aðstæðum sínum og 

möguleikum í framtíðinni vera mjög ríkjandi hjá viðmælendum sínum. 

Í fræðilega kaflanum kemur fram að atvinnulaust fólk sé líklegra til að vera með 

þunglyndi, kvíða og með minna sjálfsálit en fólk sem hefur atvinnu (Reykjavíkurborg, 

2010) og þar sem Anna, Auður og Védís eru hvorki í námi né vinnu er hægt að gera ráð 

fyrir því að staða þeirra í dag endurspegli á einhvern hátt líðan þeirra.  

Hægt er að svara rannsóknarspurningunni á þann hátt að niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa skýra mynd af því að líðan ungra kvenna sem framfleyta sér á 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaga er ekki góð. Þegar bakgrunnur þeirra og upplifanir eru 
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skoðaðar og bornar saman í fræðilegu samhengi má sjá að lýsing þeirra á líðan sinni 

tengist á skýran hátt þeim erfiðleikum sem þær urðu fyrir og má því segja að staða 

þeirra í dags sé afleiðing af því sem þær hafa gengið í gegnum.  

Það vakti þó athygli rannsakanda að í viðtölunum upplifði hann að viðmælendur 

tengdu oft vanlíðan sína sterkar við áföllin heldur en erfiðleika á uppvaxtarárum þrátt 

fyrir að þeir erfiðleikar hefðu staðið yfir í mörg ár og haft víðtækar afleiðingar á líf 

þeirra. Ýmsar spurningar vöknuðu upp hjá rannsakanda sem hann hefði viljað kanna 

nánar eins og um líkamlega heilsu fólks á fjárhagsaðstoð. Eins er áhugavert 

rannsóknarefni að skoða uppeldisaðstæður fólks sem þiggur fjárhagsaðstoð til lengri 

tíma þar sem allar þessar ungu konur höfðu búið við erfiðar aðstæður í æsku. 

5.2 Félagslegar aðstæður fyrr og nú 

Í rannsóknarspurningunni hér að ofan var fjallað um félagslegar aðstæður þeirra í æsku 

þar sem þær aðstæður endurspegla mjög líðan þeirra í dag og hægt að segja að flestar 

þeirra séu að kljást á einhvern hátt við afleiðingarnar. Hér verða því skoðaðar 

félagslegar aðstæður þeirra í dag.  

Allir viðmælendur áttu í fjárhagsvandræðum og töluðu um að þær rétt gætu 

borgað leigu og mat og þyrftu oftast að fá aðra aðstoð. Skortur á peningum væri líka ein 

af ástæðum þess að þær væru að einangrast félagslega. Fjárhagslegir erfiðleikar eru oft 

fylgikvillar atvinnuleysis og af þeim sökum koma félagsleg vandamál oft upp á meðal 

fólks sem býr við atvinnuleysi (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, e.d).  

Þegar félagsleg virkni kvennanna er skoðuð með virka velferðarstefnu í huga eru 

þær Klara, Kristjana og Valgerður allar í námi og eru því í virkni. Hvers konar virkni 

úrræði eins og menntun eru mikilvæg uppá vellíðan og vinnugetu einstaklingsins 

(Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, e.d). Þegar endurhæfing er skoðuð út frá félagslegri 

ráðgjöf er það gert með því að bæta félagslega virkni einstaklingsins og hvetja hann til 

athafna sem hefur áhrif á hann sem manneskju og á umhverfið sem hann býr í  (Boyle, 

o.fl.,2006). Með því að mennta sig má segja að þessar ungu konur séu að styrkja stöðu 

sína en þeir sem verða fyrir alvarlegustu afleiðingunum í atvinnuleysi eru þeir sem 

skortir menntun (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Kristjana og Valgerður 

eiga báðar börn og með því að bæta stöðu sína með menntun má segja að þær séu að 

auka lífsgæði bæði sjálfs síns og barna sinna. Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga 
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nr. 40/1991 er fólk hvatt til sjálfshjálpar. Með því að bjóða uppá þann möguleika að fólk 

á fjárhagsaðstoð geti stundað nám þar til það kemst í lánshæft nám er verið að hvetja 

það til sjálfshjálpar því enginn kemst í gegnum skóla nema gera það sem þarf að gera 

sjálfur. Um leið og einstaklingur er hvattur til sjálfshjálpar er verið að efla hann til 

ábyrgðar á sjálfum sér og aðstæðum sínum (Lee og Hudson, 2011). Þegar aðstæður 

þessara þriggja kvenna eru skoðaðar með sjónarmið valdeflingar í huga er óhætt að 

benda á að þeir erfiðleikar sem þær bjuggu við í æsku, eineltið og erfiðleikar í 

fjölskyldulífi hafi myndað óbeinar valdahindranir fyrir þær. Það gerist með óbeinum 

hætti þar sem þessar aðstæður fengu þær til að finnast minna til sín koma heldur en 

þeim ætti að gera (Lee og Hudson, 2011). Með því að fá aðstoð til að fara í nám sóttust 

þær sjálfar eftir valdi en valdeflingarferlið er í höndum þess sem verið er að vinna með 

(Lee og Hudson, 2011). Það er því mikilvægt fyrir félagsráðgjafa með 

valdeflingarsjónarmiðið í huga að halda áfram að efla þessar ungu konur og hjálpa þeim 

að verða betri í því að takast á við vandamál og áskoranir sem geta komið upp 

(Thompson, 2009). 

Anna lýsir því hversu illa henni leið andlega þegar hún var í endurhæfingu á vegum 

sveitarfélagsins síns og það að mæta reyndist henni oft ofviða, auk þess sem henni 

fannst hún mæta fordómum frá þeim sem eldri voru. Anna hefur verið á fjárhagsaðstoð 

í meira en eitt og hálft ár og auk andlegu erfiðleikanna er hún líka farin að einangra sig 

en einangrun er oft fylgikvilli þess að vera atvinnulaus  (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, e.d). Ef til vill voru þessi úrræði í starfsendurhæfingu ekki að gagnast 

henni nægilega. Félagsráðgjafar vinna með heildarsýn að leiðarljósi og í því felst líka 

sjónarmiðið að hver og einn sé einstakur og það þurfi að líta á aðstæður í samhengi við 

umhverfi hans og samfélagið í heild (Lára Björnsdóttir, 2006). Úrræðin þurfa þó að vera 

til staðar svo félagsráðgjafar geti unnið með þau og boðið uppá þau og fundið rétt 

úrræði sem miða að því að ná fram styrkleikum skjólstæðings (Boyle o.fl., 2006). Það er 

því hægt að setja það í samhengi við „ytri öfl“ sem geta haft áhrif á hegðun fólks (Boyle 

o.fl., 2006) en þar sem úrræðin sem voru í boði henta Önnu ekki hefur það því áhrif á 

möguleika félagsráðgjafa til að efla hana. „Innri öfl“ eru sálfræðilegir og félagslegir 

þættir (Boyle o.fl., 2006) sem auk úrræðaleysisins hafa áhrif á það að Anna treystir sér 

ekki að mæta og einangrar sig. Í valdeflingu eru þrír þættir sem spila saman (Lee og 

Hudson, 2011) og voru kynntir í fræðilega kaflanum. Það má því gera ráð fyrir því að 
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þeir allir spili saman í tilviki Önnu og vöntun á úrræði sem hentar henni en vanlíðan 

hennar (persónulegur þáttur), ákveðnar óskrifaðar reglur um hefðir og því tekið sem 

sjálfsögðu að allir geti unnið (menningarlegur þáttur) og skortur á úrræðum og stefnum 

í boði (formgerðarlegur þáttur).  

Bæði Védís og Anna voru á þannig stað að þær voru ekki tilbúnar að gera neinar 

breytingar, þ.e. Anna að bíða eftir því að komast á endurhæfingarlífeyri og Védís á þeim 

stað í lífinu að hún var nýorðin edrú aftur og er að skoða það að fara á námskeið þegar 

hún treystir sér.  

Gott er að skoða stöðu þeirra í dag og bera hana saman við vistfræðikenningu 

Bronfenbrenner sem hér hefur verið fjallað um. Þar má sjá hvað kerfin í kringum hvern 

og einn geta mótað hann og aðstæður hans og þá er ekki bara horft á hann sjálfan og 

hans æsku heldur einnig á stofnanakerfið og lýðkerfið en þau kerfi vísa á samfélagslega 

umgjörð, lög og úrræði (Berk, 2003). Það er því líka undir þessum kerfum komið á 

hvaða hátt hægt er að aðstoða fólk sem er í þeirri stöðu sem ungu konurnar eru í dag. 

Þegar félagsleg staða kvennanna í dag er skoðuð má sjá að helmingur þeirra er í því 

sem mætti kallast góð virkni. Þær eru í námi og eiga því möguleika í framtíðinni til að 

bæta stöðu sína og efla sinn hag. Líklega má segja að skortur á úrræðum sé að valda því 

að hinar þrjár séu ekki í virkni og þegar rætt er um skort á úrræðum má annars vegar 

benda á sálfræðilega aðstoð fyrir hverja og eina en engin þeirra er hjá sálfræðing eða 

hefur efni á að greiða sálfræðing. Hins vegar má benda á að þeim finnst þau úrræði sem 

eru í boði ekki henta þeim á þessum tímapunkti. Það ber þó að hafa í huga að skortur á 

úrræðum getur haft alvarlegar afleiðingar en það skiptir máli að grípa tímanlega inní 

óvinnufærni einstaklings (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2005). Eins getur 

margra mánaða atvinnuleysi og ferlið þar í kring valdið atvinnuleitanda mikilli vanlíðan 

og honum reynst erfitt að halda leit að starfi áfram. Það er því mikilvægt að sporna 

gegn því að fólk á fjárhagsaðstoð festist í slæmum vítahring sem erfitt er að komast út 

úr og því mikilvægt að bjóða uppá fjölbreytt og gagnleg námskeið við  hæfi. Gott dæmi 

um endurhæfingu sem gekk vel og skilaði góðum árangri í virkni var að Klara fór í 

endurhæfingu og fór í kjölfarið í framhaldsskóla. Áhugavert væri að heyra frá starfandi 

félagsráðgjöfum hvernig þeim finnst úrræðin sem eru í boði vera að virka og hvers 

konar úrræðum þarf að bæta við. Þar sem notendur fjárhagsaðstoðar eru þeir sem 
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þurfa á góðum úrræðum að halda væri áhugavert að heyra þeirra hlið á því hvaða 

úrræði þeim þætti nauðsynlegt að væru í boði og hvaða úrræði væri hægt að líta á sem 

stuðning til þess að breyta aðstæðum sínum.  

Það kemur fram í niðurstöðum að ungu konurnar eiga erfitt með að eignast vini og 

mynda trúnaðarsambönd. Eins áttu þær allar nema tvær lítið stuðningsnet. Stór hluti 

þeirra lenti í einelti sem er útskýring út af fyrir sig varðandi það að eiga erfitt með að 

treysta fólki og kalla þá vini sína. Eins hefur það sýnt sig að ofbeldi í æsku hefur áhrif á 

hæfileika barna til að tengjast öðru fólki svo þau fara oftar en ekki á mis við þau lífsgæði 

sem fylgja því að lifa heilbrigðu og gefandi lífi (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Ofbeldið sem 

konurnar upplifðu í æsku getur því líka haft áhrif á þær um alla framtíð og nú þegar 

viðtölin eru tekin má segja að þær séu að takast á við afleiðingarnar. Niðurstöður gefa 

því til kynna hversu mikilvægt það er fyrir félagsráðgjafa að gefa sögu skjólstæðinga 

sinna góðan gaum. Sagan getur aukið skilning á aðstæðum skjólstæðings og gefið 

félagsráðgjafanum verkfæri í hendurnar sem hægt er að vinna með. 

5.3 Náms- og vinnusaga 

Eins og niðurstöður gáfu til kynna var mikill óstöðugleiki í námi og starfi einkennandi á 

meðal þátttakenda í rannsókninni. Allar ungu konurnar áttu við vandamál tengd námi 

að stríða í grunnskóla nema Valgerður. Hægt er að skoða erfiðleika þeirra námslega séð 

og tengja þá við erfiðleika í æsku. Rannsókn sem bent var á í kaflanum um ofbeldi 

bendir á að þeir sem urðu fyrir illri meðferð í æsku (ekki þó líkamlegu og kynferðislegu 

ofbeldi) komu verr út en aðrir þegar skoðuð var framkvæmd og rökleiðslu í verkefnum 

án orða (Nikulina og Widon, 2013). Í sama kafla kemur fram að börn sem búa við 

ofbeldi eru oft seinni til þroska en önnur börn og skólaganga þeirra gengur oft verr þar 

sem hún er oft rofin, þau mæta illa, eiga í erfiðeikum með að einbeita sér eða muna 

(Ingólfur V. Gíslason, 2008). Klara talar um að þegar hún bjó hjá mömmu sinni, sem var 

alkóhólisti, hafi hún ekki verið send í skólann. Eins hætti hún að mæta sjálf í skólann á 

unglingsaldri þegar hún bjó hjá föður þar sem henni leið svo illa en hún var beitt 

andlegu ofbeldi á heimili sínu. Þegar námsárangur er skoðaður út frá því að vera 

þolandi eineltis er algengt að börn sem eru lögð í einelti séu undir meðallagi hvað 

varðar námsárangur (Roland og Vaaland, 2001) en í mörgum tilfellum getur verið óljóst 

hvort það sé orsök eða þá afleiðing af því að vera lagður í einelti.  
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Það ber að hafa í huga þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar að þessar 

ungu konur sem rannsóknin náði til eru flestar á þeim aldri sem óstöðugleiki fólks í vinnu er 

mestur, á aldrinum 18-22 ára (Jin og Rounds, 2012). Þær búa flestallar við mikinn 

óstöðugleika heima fyrir og líður mjög illa. Það er því möguleiki að atvinnutengd úrræði þar 

sem eftirfylgni er mikil og góð muni henta þeim vel meðan þær eru að finna fótfestu í námi 

eða starfi. Eftirfylgni getur verið af hinu góða fyrir þá sem vilja bæta stöðu sína eins og 

niðurstöður í rannsókninni um verkefnið „Nám er vinnandi vegur“ sýna. Nemendunum þar 

var fylgt sérstaklega eftir til þess að sporna við brotthvarfi (Inga Guðrún Kristjánsdóttir, 

2013). Niðurstöður þessarar rannsóknar um ungar konur sem fá fjárhagsaðstoð benda því 

til sömu niðurstöðu og rannsóknir sem fjallað var  um í fræðilega kafla verkefnisins um að 

andleg vandamál, fjárhagsvandræði og skortur á félagslegum stuðningi séu mögulegar 

ástæður fyrir því að ungt fólk sem er að fást við vanlíðan eigi erfitt með að halda sig við 

verkefni sín hverju sinni. Hammer (2000) segir í niðurstöðum sínum að félagslegur 

stuðningur í formi hvatningar auki líkur á að viðkomandi haldi góðri heilsu, auki virkni sína 

og nýti tækifæri til að koma aftur á vinnumarkaðinn. Það skiptir því miklu máli að 

félagsráðgjafar geti orðið þessi félagslegi stuðningur við þá sem þurfa á meðan fólk er á 

fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu. Eins væri áhugavert a skoða hvernig atvinnutengt úrræði 

með góðri eftirfylgni kæmi út hér á landi. Ein af útskýringum á valdeflingu er að fólk öðlist 

meiri stjórn á eigin lífi (Hanna B. Sigurjónsdóttir, 2006). Í einföldum skilningi vísar 

valdeflingarferli til þess ferlis þar sem einhver nær betri stjórn á lífi sínu og aðstæðum 

(Thompson, 2009). Það er því mikilvægt að félagsráðgjafar sem vinna með fólk sem er í 

einhvers konar endurhæfingarferli hafi svigrúm til þess að geta verið sá félagslegi 

stuðningur sem fólk þarf til sjálfshjálpar.  

5.4 Framtíðarsýn 

Allar ungu konurnar höfðu framtíðarsýn. Hún var þó mis skýr og oft var mjög djúpt á þessa 

framtíðarsýn. Einhverjum fannst erfitt að segja hana upphátt og ein talaði um að hún hefði 

bara ekki leyft sér að tala um framtíðarsýn þar sem henni fannst allt svo svart hjá sér og 

engar líkur á að hún mundi rætast. Rannsakanda fannst þó að þegar rætt var um 

framtíðarsýnina og þær byrjaðar að ræða um hana hefði á ákveðinn hátt lifnað yfir þeim.  

Framtíðarsýn þegar horft var á nám og störf tengdist því að þær þyrftu að mennta 

sig meira til að ná markmiðum sínum. Það styttist í að þær sem eru á námsstyrknum 
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geti það en hinar þrjár töluðu um að langa í meira nám þegar þær væru tilbúnar og 

betur stæði á hjá þeim.  

Þegar rætt var um þau úrræði sem eru í boði og hvað mætti bæta komu þær með 

mjög áhugaverð innleg sem vert er að skoða, en þær eru notendur fjárhagsaðstoðar og 

hafa því fundið á eigin skinni hvað er jákvætt og hvað vantar. Umræðan um hærri 

mánaðarlegar greiðslur er eitthvað sem vert er að skoða þar sem fátækt eykur líkur á 

einangrun og einangrun hefur í för með sér ýmis félagsleg vandamál t.d. reynist þeim oft 

sem hafa einangrað sig þrautinni þyngra að stíga út fyrir sitt afmarkaða þægindasvið. 

Upphæðina má þá skoða líka út frá þeim möguleika hvort fólk ætti að hafa möguleika á að 

vera í ákveðnu starfshlutfalli í ákveðinn tíma eða vinna sér inn ákveðna upphæð samhliða 

fjárhagsaðstoðinni. Þær spurningar vöknuðu því hjá rannsakanda hvort það væri gerlegt að 

útbúa einhvers konar virkni úrræði sem gæfi notendum fjárhagsaðstoðar svigrúm til að 

vinna hlutastarf í ákveðinn tíma samhliða fjárhagsaðstoð með það að markmiði að 

viðkomandi myndi fara í fulla vinnu eftir ákveðinn tíma. Með því væri hann bæði að efla 

sinn hag og ef til vill rjúfa félagslega einangrun. Það er þá hægt að skoða það út frá 

endurhæfingarsjónarhorninu að hvetja fólk til að fara út á meðal fólks sem vonandi leiddi af 

sér fullt starf eða betri líðan. Betri líðan gæti þá leitt af sér að fólk væri tilbúið til að finna sér 

vinnu eða fara í nám. Annað líkanið í virkri velferðarstefnu leggur áherslu á að það verði að 

borga sig fyrir einstaklinginn að vinna svo hann geti ekki valið á milli þess að vinna og þiggja 

bætur (Johanson og Hvinden, 2007). Þrátt fyrir að fjárhagsaðstoð sé neyðaraðstoð finnst 

fólki oft ekki borga sig að vinna með, þar sem fjárhagsaðstoðin skerðist við það. Ef fólk gæti 

séð ávinninginn af því að efla sinn hag með vinnu, gæti það smá saman áttað sig á því 

hversu mikið bæði efnahagur þeirra og líðan myndi batna þegar virkni þeirra væri orðin 

dagleg og félagsleg samskipti í flestum tilfellum meiri auk sjálfstæðis. Eins kom í ljós að 

ungu konunum fannst þau virkniúrræði sem voru í boði ekki nógu góð og fjölbreytt.  

Þrátt fyrir að þær hafi verið feimnar að tala um framtíðarsýn sína og fundist það 

erfitt er þó mikilvægur punktur að þær hafa allar framtíðarsýn. Þetta eru ungar konur 

sem eiga framtíðina fyrir sér þrátt fyrir að fortíðin hafi reynst þeim erfið. Það er því 

mikilvægt að styðja þær og efla í rétta átt. 
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6  Lokaorð 

Þegar eigindlegri rannsóknaraðferð er beitt hefur rannsakandi óhjákvæmlega áhrif á 

úrvinnslu gagnanna. Það var því mikilvægt fyrir rannsakanda þegar unnið var úr 

gögnunum að vera opinn og skoða gögnin út frá staðreyndum og því sem kom fram í 

viðtölum við viðmælendur, en ekki láta væntingar sínar birtast í niðurstöðunum. Það er 

mat höfundar að það hafi gengið vel og skipti miklu máli að vera meðvitaður um það. 

Einn af veikleikum þessarar rannsóknar er hversu fá viðtölin voru en það hefði verið 

áhugavert að taka viðtöl við ungar konur úr fleiri sveitarfélögum til að fá þeirra upplifun 

á þeim úrræðum sem standa til boða.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á nauðsyn þess að skilgreina og skoða 

aðstæður allra sem þiggja fjárhagsaðstoð og hversu mikilvægt er að finna úrræði við 

hæfi. Eins skiptir miklu máli að skoða sögu einstaklingsins, s.s. áföll og erfiðleika í æsku 

og þá sérstaklega þegar unnið er með ungt fólk. Það gerir það að verkum að hægt sé að 

bregðast við með þeim hætti að afleiðingar erfiðleika í æsku fylgi þeim ekki út öll þeirra 

fullorðinsár. Engin þessara kvenna sagðist ekki vilja vinna eða gera hluti til að bæta 

stöðu sína heldur var andlega vanlíðanin og eriðleikar frá æskuárunum að hafa neikvæð 

áhrif á þær. Engin þessara kvenna var ánægð með að vera í þeirri stöðu þurfa að fá 

fjárhagsaðstoð.  

Í samræðum við viðmælendur kom ýmislegt fram sem vakti athygli höfundar og 

hann hefði viljað getað skoðað betur. Eitt af því var hversu mikil áhrif eitt rifrildi á milli 

vinkvenna í grunnskóla gat haft á framgang eineltis. Af því má sjá hversu miklu máli 

skiptir fyrir þá sem vinna með börnum og unglingum að gefa öllu slíku sérstakan gaum 

og hjálpa þeim við að leysa ágreining sín á milli. Eins fann höfundur brýna nauðsyn þess 

að hluti af náminu í félagsráðgjöf snúist um góða þekkingu í fjármálum, en að geta veitt 

fólki aðstoð á því sviði er ekki síður mikilvægt en annað. Við gerð þessarar rannsóknar 

sá höfundur mörg önnur viðfangsefni sem gagnlegt væri að rannsaka eins og kom fram í 

umræðukafla. 

Niðurstöður rannsóknirnar gefa skýrt til kynna að sá bakgrunnur sem einstaklingur 

hefur mótar hann og getur haft áhrif á líðan hans og félagslega stöðu og er það sama 
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niðurstaða og aðrar rannsóknir sem greint hefur verið frá sýna. Það er því von 

rannsakanda að í framtíðinni verði úrræði sem félagsráðgjafar geta boðið sínum 

skjólstæðingum uppá einstaklingsmiðaðri og hægt að finna úrræði sem hentar hverjum 

og einum. Námsstyrkurinn er mikilvægt úrræði sem gefur þeim sem þurfa á að halda 

mikilvægt verkfæri til að bæta stöðu sína, menntunina. Með heildarsýn og þekkingu að 

leiðarljósi eru félagsráðgjafar í góðu samstarfi við skjólstæðinginn vel til þess vel til þess 

fallnir að hjálpa fólki til sjálfshjálpar. Úrræðin sem eru í boði á hverjum tíma eru 

mikilvæg í því ferli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Bára Daðadóttir 

 



77 

Heimildaskrá 

American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (4. útgáfa). Washington, DC: Höfundur.  

 
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (5. útgáfa). Washington, DC: Höfundur. 
 
Arnow, B. A., Blasey, C. M., Hunkeler, E. M., Lee, J. og Hayward, C. (2011). Does gender 

moderate the relationship between childhood maltreatment and adult depression? 
Child Maltreatment, 16, 175-183.  

 
Áskell Örn Kárason. (2001). Frá fikti til fíknar. Í Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson 

(ritstjórar). Fíkniefni og forvarnir: Handbók fyrir heimili og skóla (bls. 161-170). 
Reykjavík: Fræðslumiðstöð í fíknivörnum.  

 
Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna. Sótt af 

http://barn.is/barnasattmalinn/barnasattmalinn-i-heild/. 
 
Berk, Laura E. (2003). Development through the lifespan (3. útgáfa). Boston: Allyn and 

Bacon. 
 
Boyle, S.W., Farley, O.W. og Smith, L.L. (2006). Introduction to social work (10. útgáfa). 

Boston: Allyn and Bacon. 
 
Butler, M. J.  og Turner, H. A. (2003). Direct and indirect effects of childhood adversity 

on depressive symptoms in young adults. Journal of Youth and Adolecence, 32, 89–
103.  

 
Buttorff, C., Hock, R. S., Weiss, H. A., Naik, S., Araya, R., Kirkwood, B. R., Chisholm, D., 

Patel, V. (2012). Economic evaluation of a task-shifting intervention for common 
mental disorders in india. Bulletin of the World Health Organization, 90(11), bls. 
813-821. 

 
Einar Gylfi Jónsson. (2001). Áhættuþættir varðandi neyslu unglinga á áfengi og öðrum 

vímuefnum. Í Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson (ritstjórar). Fíkniefni og 
forvarnir: Handbók fyrir heimili og skóla (bls. 113-127). Reykjavík: Fræðslumiðstöð í 
fíknivörnum.  

 
Erlendur  Jónsson. (2003). Saga aðferðafræði heilbrigðisvísinda: Nokkur helstu  

viðfangsefni  og viðmið.  Í  Sigríður  Halldórsdóttir  og  Kristján  Kristjánsson      (ritstj
órar),  Handbók  í  aðferðafræði  og  rannsóknum  í  félagsvísindum  (bls.    1532).   
Akureyri:  Háskólinn  á  Akureyri. 

 

http://barn.is/barnasattmalinn/barnasattmalinn-i-heild/


78 

Esterberg, K. G. (2002). Qualitative methods in social research. Boston: McGraw Hill.  
 
Félags- og tryggingamálaráðuneyti. (2009): Ungt fólk án atvinnu- virkni þess og 

menntun. Sótt af http://www.felagsmalaraduneyti.is/media/acrobat- 
skjol/UngtFolkAnAtvinnu_lok2_251109.pdf. 

 
Félagsráðgafarfélag Íslands. (e.d.). Siðareglur íslenskra félagsráðgjafa. Sótt af 

http://felagsradgjof.is/Stjorn/Sidareglur_islenskra_felagsradgjafa. 
 
Freydís Jóna Freysteinsdóttir. (2000). Ófullnægjandi umönnun og uppeldisskilyrði 

barna: Ofbeldi og vanræksla. Uppeldi, 13(4), 50-53.  
 
Freydís Jóna Freysteinsdóttir. (e.d.). Skilgreiningar - og flokkunarkerfi í barnavernd SOF. 

Sótt af http://www.bvs.is/files/file468.pdf. 
 
Guðbjörg S. Bergsdóttir og Rannveig Þórisdóttir (2010). Heimilisofbeldi: Ágreiningur og 

ofbeldi milli skyldra og tengdra eins og það birtist í gögnum lögreglu. Reykjavík: 
Litlaprent ehf. 

 
Guðjón Ólafsson. (1996). Einelti. Í Guðrún Hjartardóttir (ritstjóri). Ritröð uppeldis og 

menntunar. Reykjavík: Gráskinna. 
 
Guðný Björk Eydal og Anný Ingimarsdóttir. (2003). Fjárhagsaðstoð og félagsþjónusta. Í 

Friðrik H. Jónsson (ritstjóri),Rannsóknir í félagsvísindum IV (bls. 191-200). Reykjavík: 
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og Háskólaútgáfan. 

 
Guðný Björk Eydal. (2009). Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga Norðurlanda á krepputímum: 

Hjálp til sjálfshjálpar. Í Halldór Sig. Guðmundsson og Silja Bára Ómarsdóttir. 
Rannsóknir í félagsvísindum X (bls. 53-65). Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og 
Háskólaútgáfan. 

 
Hafnarfjörður. (e.d.). Atvinnumiðstöð Hafnarfjarðar. Sótt af 

http://www.hafnarfjordur.is/thjonusta/atvinnumidstod-hafnarfjardar/. 
 
Hafnarfjörður. (2013). Fjölskylduþjónusta Hafnarfjarðar: Ársskýrsla 2013. Hafnarfjörður: 

Fjölskylduþjónusta Hafnarfjarðar.  
 
Hafnarfjörður. (2014). Reglur um fjárhagsaðstoð hjá Hafnarfjarðarbæ. Sótt af 

http://www.hafnarfjordur.is/media/fjolskylduthjonusta/Reglur-um-fjarhagsadstod-
hja-Hafnarfjardarbae-mars-2014.pdf. 

 
Hagstofa Íslands. (e.d.). Sótt af 

http://hagstofan.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/v
arval.asp?ma=MAN00101%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+kyni+og+aldri+1841%2D2014
+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Yfirlit/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi. 

 

http://www.felagsmalaraduneyti.is/media/acrobat-%20skjol/UngtFolkAnAtvinnu_lok2_251109.pdf
http://www.felagsmalaraduneyti.is/media/acrobat-%20skjol/UngtFolkAnAtvinnu_lok2_251109.pdf
http://felagsradgjof.is/Stjorn/Sidareglur_islenskra_felagsradgjafa
http://www.hafnarfjordur.is/thjonusta/atvinnumidstod-hafnarfjardar/
http://www.hafnarfjordur.is/media/fjolskylduthjonusta/Reglur-um-fjarhagsadstod-hja-Hafnarfjardarbae-mars-2014.pdf
http://www.hafnarfjordur.is/media/fjolskylduthjonusta/Reglur-um-fjarhagsadstod-hja-Hafnarfjardarbae-mars-2014.pdf
http://hagstofan.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN00101%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+kyni+og+aldri+1841%2D2014+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Yfirlit/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofan.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN00101%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+kyni+og+aldri+1841%2D2014+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Yfirlit/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofan.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN00101%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+kyni+og+aldri+1841%2D2014+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Yfirlit/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi


79 

Hammer, T. (2000). Mental health and social exclusion among unemployed youth in 
Scandinavia. A comparative study. International Journal of Social Welfare, 2000, 9 
(1), 53-63. 

 
Hanna Björg Sigurjónsdóttir. (2006). Valdefling: Glíma við margþætt hlutverk. Í       

Rannveig Traustadóttir (ritstj.), Fötlun: Hugmyndir og aðferðir á nýju fræðasviði 
(bls. 66-80). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

 
Haukur Sigurðsson. (2008). Hvað getum við lært af reynslu Finna?: Geðheilbrigðisleg og 

félagsleg áhrif efnahagslægða og ráðleggingar til íslenskra stjórnvalda. Sótt af 
http://www.mbl.is/media/76/1176.pdf. 

 
Heilbrigðis-og tryggingamálaráðuneytið (2005). Lokaskýrsla starfshóps um 

starfsendurhæfingu á Íslandi. Heilbrigðis-og tryggingamálaráðuneytið. Sótt af 
http://www.virk.is/is/moya/news/hvad-er-starfsendurhaefing-1. 

 
Heim, C., Newport, D.J., Meletzko, T., Miller, A.H. og Nemeroff, C.B. (2008). The link 

between childhood trauma and depression: Insight from HPA axis studies in 
human. Psychoneuroendocrinology, 33,  693-710. 

 
Helga Jónsdóttir. (2013). Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstj.). Handbók í aðferðafræði rannsókna. Akureyri: Háskólinn á 
Akureyri.  

 
Hemlin, S. og Hultman, B. (2008). Self-rated quality of life among the young 

unemployed and the young in work in northern Sweden. Work: A journal of 
prevention, assessment and rehabilitation, 30 (4), 461-472. 

 
Hvinden, B. (1999). Activation: a Nordic perspective. Í Linking welfare and work (bls. 27-

42). Lúxemborg; Office for Official publications of the European Communities 
 
Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg, Þórólfur Þórlinsson og Viðar Halldórsson 

(1998). Vímuefnaneysla ungs fólks – Umhverfi og aðstæður. Rannsóknarstofnun 
uppeldis- menntamála. Reykjavík: Hagprent-Ingólfsprent ehf. 

 
Inga Guðrún Kristjánsdóttir. (2013). Átaksverkefnið Nám er vinnandi vegur. 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins: Gátt ársrit. 2013. 52-58. 
 
Ingólfur V. Gíslason (2008). Ofbeldi í nánum samböndum. Orsakir – Afleiðingar – 

Úrræði. Reykjavík: Félags- og tryggingamálaráðuneytið. 
 
Jin, J. og Rounds, J. (2012). Stability and change in work values: A meta-analysis of 

longitudinal studies. Journal of Vocational behavior, 80, 326-339. 
 
Johansson, H. og Hvinden, B. (2007). Re-activating the Nordic welfare states: do we find 

a distinct universalistic model? Interntaional Journal of Socialogy and Social Policy, 
23. 334-346.  

http://www.mbl.is/media/76/1176.pdf
http://www.virk.is/is/moya/news/hvad-er-starfsendurhaefing-1


80 

Killias, M. og Staubli, S. (2011). Long-term outcomes of passive bullying during 

Childhood: Suicide attempts, victimization and offending. European Journal of 
Criminology, 8 (5), 377-385. 

 

Kira, I. A., Lewandowski, L., Templin, T., Ramaswamy, V., Ozkan, B. og Mohanesh, J. 
(2008). Measuring cumulative trauma dose, types, and profiles using a 
development - based taxonomy of traumas. Traumatology, 14, 62–87. 

 
Koob, G. F. (2005). The neurocircuitry of addiction: Implications for treatment. Clinical 

Neuroscience Research, 5, 89-101. 
 
Kópavogur. (e.d.). Atvinnuver. Sótt af 

http://www.kopavogur.is/thjonusta/felagsthjonusta/atvinnuver/. 
 
Kópavogur. (2013). Velferðarsvið Kópavogsbæjar: Ársskýrsla 2013. Kópavogur: 

Velferðarsvið Kópavogsbæjar. 
 
Kópavogur. (2014). Reglur Kópavogsbæjar um fjárhagsaðstoð. Sótt af 

http://www.kopavogur.is/thjonusta/felagsthjonusta/fjarhagsadstod/. 
 
Lára Björnsdóttir. (2006). Heildrænt skipulag heilbrigiðis-og félagsþjónustu. Í Sigrún 

Júlíusdóttir og Halldór Sig. Guðmundsson (ritstjórar), Heilbrigði og heildarsýn, 49-
61. Reykjavík: Háskóli Íslands. 

 
Lee, J. A. B. og Hudson, R. E. (2011).  Empowerment Approach to Social Work   Practice. 

Í F. J. Turner (ritstj.), Social Work Treatment: Interlocking Theoretical Approaches 
(5. útgáfa). New York: Oxford University Press.   

 
Lög um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006. 
 
Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. 
 
Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006.  
 
McCauley, J., Kern, D. E., Kolodner, K., Dill, L., Schroeder, A. F., DeChant, H. K. o.fl. 

(1997). Clinical characteristics of women with a history of childhood abuse. The 
Journal of the American Medical Association, 277, 1362 –1368. 

 
Modin, B., Östberg, V. og Almquist, Y. (2011). Childhood Peer Status and Adult 

Susceptibility to Anxiety and Depression. A 30-Year Hospital Follow-up. Journal of 
Abnormal Child Psychol, 39, 187-199. 

 
Murray, M. M., Handyside, L. M., Straka, L. A. og Arton-Titus, T. V. (2013). Parent 

Empowerment: Connecting with Preservice Special Education Teachers: School 
Community Journal, 23, 145-168. (Rafræn útgáfa). 

 

http://www.kopavogur.is/thjonusta/felagsthjonusta/atvinnuver/
http://www.kopavogur.is/thjonusta/felagsthjonusta/fjarhagsadstod/


81 

Neuman, W. L. (2007). Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative 
Approaches. Pearson, New York. 

 
Nikulina, V. og Widom S. C. (2013). Child maltreatment and executive functioning in 

middle adulthood: A prospective examination. Neuropsychology, 27 (4), 417-427.  
 

Olweus, D. (1993). Victimization by Peers: Antecedents and Longterm Outcomes. Í K. H. 
Rubin og J. B. Asendorf (ritstj.) Social Withdrawal, Inhibition and Shyness in 
Childhood. Hillsdale: Erlbaum. 

 
Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. (2006). Verndum þau. Reykjavík: Mál og 

menning. 
 
Ragnheiður Harðardóttir. (1998). Börn vilja ræða um einelti við fullorðna. Skýrsla 

umboðsmanns barna um einelti á Hótel Sögu, laugardaginn 17. október 1998. 
Reykjavík: Prentsmiðjan Oddi.   

 
Reykjavíkurborg. (2010). Ungt fólk sem þiggur fjárhagsaðstoð í formi námsstyrks. 

Reykjavík: Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts.  
 
Roland, E. og Vaaland, G.S. (2001). Saman í sátt, leiðir til að fast við einelti og 

samskiptavanda í skólanum. (Elín Einarsdóttir og Guðmundur Ingi Leifsson þýddu 
og staðfærðu). Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

 
Sadock, B. J. og Sadock, V. A. (2007). Kapan & Sadock´s Synopsis of psychiatry: 

Behavioral Sciences/ Clinical Psychiatry. (10. útgáfa).  Philadelphia: Wolters Kluwer 
Health/ Lippincott Williams & Wilkins.  

 
SÁÁ (2010). Ársrit 2007-2010. Reykjavík: Höfundur. 
 
Sharp, S. og Smith, P.K. (ritstjórar). (2000). Gegn einelti, handbók fyrir skóla. (Ingibjörg 

Markúsdóttir þýddi). Reykjavík: Prentsmiðjan Oddi.  
 
Sher, K. J. (1997). Psychological characteristics of children of alcoholics. Alcohol health 

and research world, 21, 247-254.  
 
Sigríður Halldórsdóttir. (2013). Yfirlit yfir eigindlegar rannsóknaraðferðir. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstj.). Handbók í aðferðafræði rannsókna. Akureyri: Háskólinn á 
Akureyri.  

 
Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. Stefánsson og Stefán Ólafsson. (2007). Algengi örorku á 

Íslandi 1. desember 2005. Læknablaðið, 93, 11-14. 
 
Sigurlína Davíðsdóttir. (2003). Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir? Í 

Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstj.). Handbók í aðferðafræði og 
rannsóknum í heilbrigðisvísindum. Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

 



82 

Stefán Ólafsson. (1999). Íslenska leiðin: Almannatryggingar og velferð í fjölþjóðlegum 
samanburði. Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

 
Stjórnsýslulög nr. 37/1993. 
 
Sussman,   S. og Sussman, A. N. (2011). Considering the definition of addiction. 

International journal of environmental research and public health, 8, 4025-4038.  
 

Sölvína Konráðs. (2001). Börn alkóhólista. Í Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson 
(ritstjórar). Fíkniefni og forvarnir: Handbók fyrir heimili og skóla, 105-112. 
Reykjavík: Fræðslumiðstöð í fíknivörnum.  
 

Thompson, N. (2009). Understanding Social Work: Preparing for practice  
(3. útgáfa). New York: Palgrave Macmillan. 
 

Unnur Guðrún Óttarsdóttir. (2013). Grunduð kenning og teiknaðar skýringarmyndir. Í 
Sigríður Halldórsdóttir (ritstj.). Handbók í aðferðafræði rannsókna. Akureyri: 
Háskólinn á Akureyri.  

 
Velferðarráðuneyti. (2003). Greinargerð með leiðbeiningum um reglur um 

fjárhagsaðstoð. Sótt af http://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-
skjol/greinargerd.pdf. 

 
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar. (e.d.). Líðan atvinnuleitenda með framfærslu hjá 

Reykjavíkurborg. Sótt af 
http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/lidanatvinnulm
e_framfaersluhjarvik.pdf. 

 
Vinnumálastofnun. (e.d.a). Atvinnutengd endurhæfing. Sótt af 

http://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-urraedi/starfsthjalfunar-og-
namstaekifaeri/starfstaekifaeri/atvinnutengd-endurhaefing. 

 
Vinnumálastofnun. (e.d.b). Námsstyrkir. Sótt af 

http://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-urraedi/starfsthjalfunar-og-
namstaekifaeri/namstaekifaeri/namsstyrkir. 

 
Vinnumálastofnun. (e.d.c). Námstækifæri. Sótt af 

http://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-urraedi/starfsthjalfunar-og-
namstaekifaeri/namstaekifaeri. 

 
Vinnumálastofnun. (e.d.d). Reynsluráðning. Sótt af 

http://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-urraedi/starfsthjalfunar-og-
namstaekifaeri/starfstaekifaeri/reynsluradning. 

 
Vinnumálastofnun. (e.d.e). Starfsþjálfun. Sótt af 

http://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-urraedi/starfsthjalfunar-og-
namstaekifaeri/starfstaekifaeri/starfsthjalfun. 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-skjol/greinargerd.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-skjol/greinargerd.pdf
http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/lidanatvinnulme_framfaersluhjarvik.pdf
http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/lidanatvinnulme_framfaersluhjarvik.pdf
http://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-urraedi/starfsthjalfunar-og-namstaekifaeri/starfstaekifaeri/atvinnutengd-endurhaefing
http://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-urraedi/starfsthjalfunar-og-namstaekifaeri/starfstaekifaeri/atvinnutengd-endurhaefing
http://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-urraedi/starfsthjalfunar-og-namstaekifaeri/namstaekifaeri/namsstyrkir
http://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-urraedi/starfsthjalfunar-og-namstaekifaeri/namstaekifaeri/namsstyrkir
http://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-urraedi/starfsthjalfunar-og-namstaekifaeri/namstaekifaeri
http://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-urraedi/starfsthjalfunar-og-namstaekifaeri/namstaekifaeri
http://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-urraedi/starfsthjalfunar-og-namstaekifaeri/starfstaekifaeri/reynsluradning
http://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-urraedi/starfsthjalfunar-og-namstaekifaeri/starfstaekifaeri/reynsluradning
http://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-urraedi/starfsthjalfunar-og-namstaekifaeri/starfstaekifaeri/starfsthjalfun
http://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-urraedi/starfsthjalfunar-og-namstaekifaeri/starfstaekifaeri/starfsthjalfun


83 

 
Vinnumálastofnun. (e.d.f). Starfsþjálfunar- og námstækifæri. Sótt af 

http://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-urraedi/starfsthjalfunar-og-
namstaekifaeri. 

 
Vinnumálastofnun. (e.d.g). Aukið samstarf Vinnumálastofnunar og sveitarfélaganna um 

starfsráðgjöf og atvinnuleit undir heitinu Stígur. Sótt af 
http://www.vinnumalastofnun.is/vinnumalastofnun/frettir/nr/2565/aukid-
samstarf-vinnumalastofnunar-og-sveitarfelaganna-um-starfsradgjof-og-atvinnuleit-
undir-heitinu-stigur/. 

 
Weathers, F. W. og Keane, T. M. (2007). The criterion A problem revisited: 

Controversies and challenges in defining and measuring psychological trauma. 
Journal of Traumatic Stress, 20, 107 –121.  

 
World Health Organization. (2004). Neuroscience of psychoactive substance use and 

dependence. Genf: World Health Organization. 
 
Þingskjal 574. (1990-1991). Frumvarp til laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. Sótt af 

http://www.althingi.is/altext/113/s/0574.html. 
 
Þorkell Jóhannesson. (2001). Miðtaugakerfið. Í Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson 

(ritstjórar). Fíkniefni og forvarnir: Handbók fyrir heimili og skóla, 22-71. Reykjavík: 
Fræðslumiðstöð í fíknivörnum.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-urraedi/starfsthjalfunar-og-namstaekifaeri
http://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-urraedi/starfsthjalfunar-og-namstaekifaeri
http://www.vinnumalastofnun.is/vinnumalastofnun/frettir/nr/2565/aukid-samstarf-vinnumalastofnunar-og-sveitarfelaganna-um-starfsradgjof-og-atvinnuleit-undir-heitinu-stigur/
http://www.vinnumalastofnun.is/vinnumalastofnun/frettir/nr/2565/aukid-samstarf-vinnumalastofnunar-og-sveitarfelaganna-um-starfsradgjof-og-atvinnuleit-undir-heitinu-stigur/
http://www.vinnumalastofnun.is/vinnumalastofnun/frettir/nr/2565/aukid-samstarf-vinnumalastofnunar-og-sveitarfelaganna-um-starfsradgjof-og-atvinnuleit-undir-heitinu-stigur/
http://www.althingi.is/altext/113/s/0574.html




85 

Viðauki 1 – Kynningarbréf til þátttakenda 

Líðan og aðstæður ungra kvenna sem framfleyta sér á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga 

Upplýsingar til þátttakenda rannsóknarinnar 

Ágæti viðtakandi 

Fyrrgreind rannsókn er hluti af meistaraverkefni í félagsráðgjöf til starfsréttinda við 

Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. 

Ábyrgðarmaður og leiðbeinandi rannsóknar er Unnur Valgerður Ingólfsdóttir, aðjúnkt við 

Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands og félagsmálastjóri Mosfellsbæjar. 

Aðsetur: Þverholt 2, 270 Mosfellsbær. 

Netfang: uvi@mos.is , uvi@hi.is Sími: 860-1979. 

Rannsóknaraðili er: 

Bára Daðadóttir, MA nemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands. 

Netfang: bad4@hi.is. Sími: 863-5804. 

Tilefni bréfs þessa er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókninni sem ber yfirskriftina „Líðan 

og aðstæður ungra kvenna sem framfleyta sér á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga“. Markmið 

rannsóknarinnar er að kanna aðstæður ungra kvenna á aldrinum 18-24 ára sem þiggja 

framfærslustyrk frá sveitarfélagi. Líðan, heilsufar, félagslegar aðstæður, náms – og vinnusaga 

og framtíðarsýn.  

 

Þátttaka 

Þátttaka þín í rannsókninni  mun fara þannig fram að Bára (rannsóknaraðilinn) mun taka við 

þig viðtal sem tekur um klukkustund og viðtalið mun fara fram á félagsþjónustu 

sveitarfélagsins þíns. Viðtalið verður tekið uppá hljóðupptökutæki en upplýsingar eins og 

nafnið þitt munu ekki vera teknar upp. Upptökunni verður eytt um leið og unnið hefur verið 

úr viðtalinu.  

Í viðtalinu er leitast eftir að fá innsýn í líf og upplifun viðmælanda. Lögð verður áhersla á 

líðan, heilsufar, félagslegar og fjárhagslegar aðstæður, náms- og vinnusögu og framtíðarsýn. 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar er að heyra framtíðarsýn og hvað viðmælandi telur sig 

þurfa að gera til að breyta stöðu sinni og eins hvaða leiðir hann telur sveitarfélagið þurfa að 

fara til að styðja við sig. 

mailto:uvi@mos.is
mailto:uvi@hi.is
mailto:bad4@hi.is
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Persónuvernd 

Rannsóknaraðili er bundinn trúnaði og þagnarskyldu varðandi þær upplýsingar sem þú veitir. 

Persónueinkenni verða með öllu afmáð og nöfnum og staðarháttum breytt en þó mun 

viðkomandi sveitarfélag verða nefnt. Fyllstu nafnleyndar verður gætt og farið að íslenskum 

lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Öllum gögnum verður eytt að 

rannsókn lokinni. Rannsóknaraðili hefur tilkynnt rannsóknina til Persónuverndar. 

Við viljum vekja athygli á því að þér ber engin skylda til að taka þátt í rannsókninni. 

Þátttakanda er heimilt að hætta þátttöku hvenær sem er og án eftirmála. 

Þetta upplýsta samþykki er í tveimur eintökum og mun rannsóknaraðili halda öðru eintakinu 

en þátttakandi hinu. 

Þátttaka þín í rannsókninni er mikilvæg. Hún getur stuðlað að aukinni þekkingu á 

rannsóknarefninu sem getur leitt til betri þjónustu og fjölbreyttari úrræða fyrir ungar 

konur sem þiggja fjárhagsaðstoð. 

Með kveðju, 

Unnur Valgerður Ingólfsdóttir 

Sími: 860-1979 

Bára Daðadóttir 

Sími: 863-5804 
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Viðauki 2 – Upplýst samþykki 

Líðan og aðstæður ungra kvenna sem framfleyta sér á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga 

 

Ábyrgðarmaður og leiðbeinandi rannsóknar er Unnur Valgerður Ingólfsdóttir, aðjúnkt 

við Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands og félagsmálastjóri Mosfellsbæjar. 

Aðsetur: Þverholt 2, 270 Mosfellsbær. 

Netfang: uvi@mos.is , uvi@hi.is Sími: 860-1979. 

Rannsóknaraðili er: 

Bára Daðadóttir, MA nemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands. 

Netfang: bad4@hi.is. Sími: 863-5804. 

Þátttaka  

Þátttaka þín í rannsókninni  mun fara þannig fram að Bára (rannsóknaraðilinn) mun 

taka við þig viðtal sem tekur um klukkustund og viðtalið mun fara fram á félagsþjónustu 

sveitarfélagsins þíns. Viðtalið verður tekið uppá hljóðupptökutæki en upplýsingar eins 

og nafnið þitt munu ekki vera teknar upp. Upptökunni verður eytt um leið og unnið 

hefur verið úr viðtalinu.  

Í viðtalinu er leitast eftir að fá innsýn í líf og upplifun viðmælanda. Lögð verður áhersla á 

líðan, heilsufar, félagslegar og fjárhagslegar aðstæður, náms- og vinnusögu og 

framtíðarsýn. Eitt af markmiðum rannsóknarinnar er að heyra framtíðarsýn og hvað 

viðmælandi telur sig þurfa að gera til að breyta stöðu sinni og eins hvaða leiðir hann 

telur sveitarfélagið þurfa að fara til að styðja við sig. 

Persónuvernd 

Rannsóknaraðili er bundinn trúnaði og þagnarskyldu varðandi þær upplýsingar sem þú 

veitir. Persónueinkenni verða með öllu afmáð og nöfnum og staðarháttum breytt en þó 

mun viðkomandi sveitarfélag verða nefnt. Fyllstu nafnleyndar verður gætt og farið að 

íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Öllum gögnum 

verður eytt að rannsókn lokinni. Rannsóknaraðili hefur tilkynnt rannsóknina til 

Persónuverndar. 

mailto:uvi@mos.is
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Niðurstöður rannsóknarinnar verða birtar í MA-verkefni rannsóknaraðila, en 

rannsóknaraðili og ábyrgðarmaður rannsóknar áskilja sér rétt til að birta  

niðurstöður á öðrum vettvangi.  

Við viljum vekja athygli á því að þér ber engin skylda til að taka þátt í rannsókninni. 

Þátttakanda er heimilt að hætta þátttöku hvenær sem er og án eftirmála. 

Þetta upplýsta samþykki er í tveimur eintökum og mun rannsóknaraðili halda öðru 

eintakinu en þátttakandi hinu. 

 

Þátttaka þín í rannsókninni er mikilvæg. Hún getur stuðlað að aukinni þekkingu á 

rannsóknarefninu sem getur leitt til betri þjónustu og fjölbreyttari úrræða fyrir 

ungar konur sem þiggja fjárhagsaðstoð. 

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um rannsóknina  

sem mér voru afhentar, hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um rannsóknina  

og fengið fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér voru óljós. Ég hef af  

fúsum og frjálsum vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni. Mér er ljóst, að þó ég  

hafi skrifað undir þessa samstarfsyfirlýsingu, get ég stöðvað þátttöku mína hvenær  

sem er án útskýringa.  

Mér er ljóst að rannsóknargögnum verður eytt að rannsókn lokinni. 

Dagsetning.  

________________________________________________________  

Undirskrift og kennitala þátttakanda.  

_________________________________________  

Undirskrift rannsóknaraðila 





 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     3
     722
     250
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



