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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða félagslega stöðu ungra atvinnuleitenda á aldrinum 

18-25 ára sem skráðir eru hjá Vinnumálastofnun og auk þess að fá þá til að lýsa reynslu og 

upplifun sinni af atvinnuleysinu, afleiðingum þess og þeim úrræðum sem staðið hafa þeim til 

boða. Tekin voru átta hálfopin einstaklingsviðtöl við unga atvinnuleitendur. Helstu 

niðurstöður gefa til kynna að viðmælendur gera sér grein fyrir mikilvægi þess að halda í 

daglegar athafnir, þó svo að það takist misvel hjá þeim. Þá komu fram vísbendingar um að 

ungir atvinnuleitendur sækist almennt eftir og þurfi á persónulegri ráðgjöf að halda í 

atvinnuleitinni. Það eru til mörg úrræði en það sem helst er ábótavant er að úrræðin eru 

almenns eðlis en þurfa í auknum mæli að vera sniðin að þörfum hvers og eins 

atvinnuleitanda. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna því fram á nauðsyn þess að skapa þurfi 

jákvæðan hvata til að taka þátt í vinnumarkaðsúrræði því ljóst sé að það virki betur en að 

skylda þá til að taka þátt í úrræðum Vinnumálastofnunar.  Þeir höfðu litla trú á eigin getu og 

langflestir þeirra höfðu brotna sjálfsmynd. Meirihluti viðmælenda upplifir litla möguleika á 

vinnumarkaði sökum skorts á menntun. Þeir eiga annars vegar erfitt með að mennta sig 

frekar þar sem þeir eiga erfitt með nám og hins vegar vilja þeir ekki missa 

atvinnuleysisbæturnar sem þeir myndu gera færu þeir í fullt nám. 
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Abstract 

The aim of this study is to first explore if young job seekers 18-25 years old registered at 

Directorate of labour experience social isolation. Second, to get deeper insight into their 

experience of unemployment, its consequences and the support available to them. Semi-

structured interviews with young unemployed individuals were taken. The main results 

indicate that individuals in a group of young unemployment realize the importance of 

keeping daily routines, although they are not all successful. There are also clues that young 

unemployments strongly want and need more assistance in their job search. There are 

several resources available but they are often of general in nature but seemingly need to be 

more individually taylored to the needs of each jobseeker. The results show the necessity of 

creating positive incentive to take part in programs offered by the Directorate of labour for it 

is clear that it gives better results than to enforce them to take part in the programs 

offfered. It was tangible how fragile the young peoples vocational identity was and how little 

faith they had in their own abilities. The majority of respondents have not been successful in 

their job seeking due to lack of education. However, if they seek further education they lose 

unemployment benefits. 
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Formáli 
Ritgerð þessi er skrifuð til MA-prófs í náms- og starfsráðgjöf við Félags- og 

mannvísindadeild innan Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands og er 30 ECTS eininga 

lokaverkefni í meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf. Ritgerðin fjallar um rannsókn sem gerð 

var á ungum atvinnuleitendum um félagslega stöðu þeirra. Notast var við eigindlega 

rannsóknaraðferð til að varpa ljósi á reynslu og upplifun af atvinnuleysinu, afleiðingum þess 

og þeim úrræðum sem hafa staðið til boða. 

 Áhugi minn á þessu viðfangsefni hefur fylgt mér lengi og hefur aukist frekar en hitt í 

gegnum störf mín í gegnum árin með ungu fólki. Þessi áhugi leiddi mig í nám í náms- og 

starfsráðgjöf og í framhaldi fékk ég vinnu hjá Vinnumálastofnun. Þar upplifði ég sjálf í 

gegnum ráðgjöf í því starfi þetta mikla atvinnuleysi hjá ungu fólki og upplifun þeirra af því 

eftir efnahagshrunið og langaði frá því að rannsaka stöðu þeirra nánar.   

Lokaverkefnið var unnið undir leiðsögn dr. Sifjar Einarsdóttur, dósents við Háskóla 

Íslands, og Hrafnhildar Vilborgar Kjartansdóttur, náms- og starfsráðgjafa við Háskóla Íslands. 

Ég færi þeim afar góðar þakkir fyrir gagnlegar og uppbyggilegar ábendingar ásamt góðu 

samstarfi. Sérstakar þakkir fá viðmælendur rannsóknar fyrir þátttöku sína í rannsókninni og 

þar að auki þakka ég Vinnumálastofnun fyrir gott samstarf. 

Þá færi ég tengdaföður mínum Þóri Hjálmarssyni, vinkonu minni Elínu Ólafsdóttur og 

systrum mínum bestu þakkir fyrir góðar ábendingar og yfirlestur á ritgerðinni. Eiginmaður 

minn Ólafur Þórisson fær einnig sérstakar þakkir fyrir dyggan stuðning, aðstoð, yfirlestur og 

hvatningu á meðan á vinnu við þetta verkefni stóð.  
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1  Inngangur 
Efnahagshrunið sem varð á síðari hluta ársins 2008 og kreppan sem kom í kjölfarið hafa haft 

það í för með sér að atvinnuleysi hefur stóraukist á Íslandi. Atvinnuleysi fór hæst í rúmlega 

9% í mars 2010 eftir að hafa verið rúmlega 1% í september 2008. Frá árinu 2010 hefur 

atvinnuleysi minnkað og var það rúmlega 4% í mars 2015 (Vinnumálastofnun, 2014a). 

Einstaklingum á aldrinum 16-24 ára fjölgaði hraðast á atvinnuleysisskrá eftir efnahagshrunið. 

Atvinnuleysi þessa aldurshóps fór úr því að vera um 6% árið 2007 yfir í að vera orðið rúmlega 

16% árið 2009 (Hagstofa Íslands, 2011; 2015). Algengt er að ungt fólk, sem er að stíga sín 

fyrstu skref á vinnumarkaði eigi slitrótta skólagöngu og atvinnusögu að baki þar sem þau 

hafa fallið úr námi á framhaldsskólastigi án brautskráningar eða ekki náð að fóta sig á 

vinnumarkaði (Velferðarráðuneytið, 2010).  

Ungir atvinnuleitendur eru því í hættu á að missa tilfinningu fyrir stöðu sinni, 

markmiðum og tilgangi í lífinu. Afleiðingar atvinnuleysis á atvinnuleitendur geta verið 

margvíslegar og sérstaklega á unga atvinnuleitendur. Til að sporna við slæmum afleiðingum 

atvinnuleysis ungmenna hefur Vinnumálastofnun verið með fjölmörg sértæk úrræði í boði. 

Meðal úrræða sem Vinnumálastofnun bauð upp á fyrir ungmenni eru ráðgjöf, námskeið, 

starfstengd úrræði, námsúrræði og atvinnutengd endurhæfing. Markmið úrræðanna er að 

stuðla að aukinni virkni meðal atvinnuleitenda með það að leiðarljósi að efla sjálfstaust 

þeirra og vinna með hæfileika hvers og eins þátttakanda. Eftir fremsta megni var reynt að 

hafa ráðgjöfina persónumiðaða með því að finna úrræði sem hentaði hverjum og einum 

einstaklingi (Velferðarráðuneytið, 2009).   

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er því að skoða félagslega stöðu og mögulega 

einangrun ungra atvinnuleitenda á aldrinum 18-25 ára, reynslu almennt af atvinnuleysi, 

afleiðingum þess og þeim úrræðum sem hafa staðið þeim til boða. Mikilvægt er að fá fram 

hvaða úrræði hafa nýst þessum hópi vel og hvaða úrræði væri hægt að leggja meiri áherslu á 

til að styðja betur við unga atvinnuleitendur í framtíðinni. Brýnt er að skoða hvernig þau líta 

á sína möguleika á vinnumarkaði til að hægt sé að vinna með þeim í að efla sjálfsmynd þeirra 

og ýta undir jákvæða starfsferilsþróun. Vonast er til að rannsóknin auki skilning samfélagsins, 

fagaðila og annarra sem vinna með þessum hópi, til þess að hægt sé að styðja betur við unga 

atvinnuleitendur. Rannsóknin getur nýst fagaðilum því öðlast þarf meiri þekkingu á stöðu 

þeirra atvinnulausra ungmenna og þeirra eigin upplifun og líðan.  
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1.1  Atvinnuleysi meðal íslenskra ungmenna 

Aðgengi ungmenna að ýmsum störfum hefur verið gott þar sem atvinnuleysisstig hefur 

almennt verið lágt á Íslandi. Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 breyttist þetta vegna 

samdráttar í þjóðfélaginu og atvinnuleysi ungmenna margfaldaðist í kjölfarið (Hagstofa 

Íslands, 2011; 2015). Þessi kafli fjallar um atvinnuleysi meðal íslenskra ungmenna og verður 

fyrst farið yfir skilgreingu á atvinnuleysi og atvinnuþátttöku. Þar á eftir verður staða íslenskra 

ungmenna án vinnu skoðuð og staða þeirra í dag borin saman við þróun atvinnuleysis meðal 

ungmenna undanfarin ár. Þá verður staða þeirra og möguleikar til vinnu eða frekari 

menntunar borin saman við jafnaldra sína erlendis. Því er fjallað um starfsferilsþróun ungra 

atvinnuleitenda. Þar á eftir verður farið yfir afleiðingar atvinnuleysis og kenningar þess efnis 

skoðaðar. Að lokum verður fjallað um þau vinnumarkaðsúrræði sem ungmennum hafa staðið 

til boða og farið yfir hvort og hvernig þau hafa nýst þeim. 

1.1.1 Skilgreining á atvinnuleysi  

Atvinnuleysi (e. unemployment) er flókið fyrirbæri en til að stjórnvöld geti fylgst með og 

fræðimenn rætt og ritað um fyrirbærið hafa ýmsar skilgreiningar verið settar fram. OECD 

skilgreinir atvinnuleysi að sá telst atvinnulaus sem er án vinnu, er reiðubúinn að hefja störf 

og hefur verið í virkri atvinnuleit síðustu fjórar vikur. Atvinnuleysi er skilgreint sem hlutfall 

atvinnulausra af heildarvinnuafli á vinnumarkaði. Vinnumarkaðurinn samanstendur því af 

atvinnulausum og starfandi einstaklingum (OECD, 2009). Aftur á móti skilgreinir Hagstofa 

Íslands atvinnulausa sem þá einstaklinga sem voru án atvinnu í viðmiðunarviku könnunar 

Hagstofu á atvinnuleysi auk þess þurfa þeir að uppfylla eitthvert eftirfarinna skilyrða til að 

teljast atvinnulausir: a) Hafa verið virkir í atvinnuleit síðastliðnar fjórar vikur að 

viðmiðunarviku meðtalinni eða b) hafa fundið starf sem byrjar seinna, þó ekki síðar en innan 

þriggja mánaða eða c) bíða eftir að vera kallaðir til vinnu. Einnig er mikilvægt að þekkja 

hugtakið atvinnuþátttaka en það er það hlutfall vinnuaflsins af heildarmannfjöldanum þar 

sem vinnuafl samanstendur af starfandi og atvinnulausum einstaklingum (Hagstofa Íslands, 

2014).  

Skilgreiningar á atvinnuleysi og atvinnuþátttöku eru ekki einungis mikilvægar fyrir 

stjórnvöld og fræðimenn heldur einnig fyrir hinn almenna borgara. Til að hafa rétt til bóta 

þurfa einstaklingar sem misst hafa vinnuna að geta fengið greitt úr 
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atvinnuleysistryggingasjóði hér á landi þarf einstaklingur að vera á aldrinum 18 til 69 ára, 

vera í virkri atvinnuleit, hafa verið launamaður eða sjálfstætt starfandi, hafa staðið skil á 

opinberum gjöldum á borð við skatta og tryggingagjald vegna starfs síns. Viðkomandi þarf að 

vera búsettur á Íslandi og hafa leyfi til starfa hér á landi. Með virkri atvinnuleit er meðal 

annars átt við að vera fær til flestra starfa, vera reiðubúinn að taka þau störf sem bjóðast og 

hafa frumkvæði að starfsleit (Lög um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006). Samkvæmt lögum 

um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 er einstaklingum skylt að framfæra sig, maka og 

börn yngri en 18 ára. Börn sem hafa ekki náð lögaldri eru á framfæri foreldra sinna eða 

forráðamanna. Ef einstaklingar geta ekki séð fyrir sér eða fjölskyldu sinni ber sveitarfélagi að 

veita þeim fjárhagsaðstoð til framfærslu (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). Í 

þeim hópi eru meðal annars einstaklingar sem uppfylla ekki skilyrði til atvinnuleysisbóta eða 

hafa fullnýtt rétt sinn til atvinnuleysisbóta.  

Eins og fram hefur komið er ungt fólk í sérstakri hættu á að falla í flokk atvinnulausra, 

sér í lagi í ljósi þess að atvinnumöguleikar þess eru minni í dag en þeir voru fyrir 

efnahagshrunið árið 2008. Auk þess hefur hópurinn sérstöðu í hópi atvinnuleitenda þar sem 

hann er á sama tíma að leggja grunninn að framtíð sinni og mögulegum framtíðarstarfsferli 

og er um leið að stíga fyrstu skrefin til fjárhagslegs sjálfstæðis. Oft er um ræða ungmenni 

sem ekki hafa fundið sig í skólakerfinu og nám því ekki góður kostur í þeirra huga 

(Menntamálaráðuneyti, 2011). Því er mikilvægt að skoða nánar atvinnuleysi og 

atvinnuþáttöku íslenskra ungmenna. 

1.1.2 Atvinnuleysi og atvinnuþáttaka ungmenna á Íslandi og erlendis 

Í vinnumarkaðsrannsóknum Hagstofunnar, sem framkvæmdar hafa verið frá árinu 2003, 

hefur atvinnuleysi alltaf mælst hæst í aldurshópnum 16-24 ára. Eins og sjá má á mynd eitt 

mældist heildaratvinnuleysi á fjórða ársfjórðungi ársins 2014 4,1% en í aldurshópnum 16-24 

ára var atvinnuleysi 8,5%. Atvinnuleysi ungmenna hefur farið lækkandi undanfarin misseri og 

hefur atvinnuleysi í hópi ungmenna ekki mælst lægra síðan árið 2007 ef frá er talið árið 2013 

en þá var atvinnuleysi ungmenna 7,7%. Í átaksverkefnum Vinnumálastofnunar hefur verið 

lögð rík áhersla á að koma atvinnulausum í hópi ungmenna í einhverja virkni hvort sem það 

er í formi námskeiða, tímabundinna starfa, náms eða full störf sem hefur haft áhrif til 

lækkunar á atvinnuleysi (Hagstofa Íslands, 2011; 2015). 
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  Mynd 1. Heildarfjöldi atvinnulausra og atvinnuleysi meðal ungmenna á aldrinum 16-24 ára 

  á 4. ársfjórðungi hvers árs áranna 2007-2014 (Hagstofa Íslands, 2011; 2015). 

 

Ef atvinnuþátttaka og heildarvinnutími ungmenna eru borin saman við fullorðna, það 

er 25-54 ára, þá kemur í ljós að atvinnuþátttaka og heildarvinnutími þessa hóps er lægri en 

hjá vinnandi fólki almennt. Heildarvinnutími ungmenna mældist 26,3 klukkustundir á viku 

samanborið við heildarvinnutíma fullorðna á aldrinum 25-54 ára sem mældist 42,3 

klukkustundir á viku. Skýringuna má meðal annars finna í því að stærri hluti 16-24 ára er í 

námi eða í hlutastarfi og jafnvel bæði í námi og hlutavinnu samanborið við vinnumarkaðinn í 

heild. Samhliða minnkandi atvinnuleysi hefur atvinnuþátttaka 16-24 ára aukist og hlutfall 

starfandi hefur hækkað og þá óháð því hvort um fullt starf eða hlutastarf er að ræða, eins og 

sjá má á mynd tvö og gefur það til kynna að möguleikar ungra atvinnuleitenda til vinnu hafi 

verið að aukast undanfarin misseri. Árið 2013 voru rúm 70% einstaklinga starfandi á 

aldrinum 16-24 ára og hefur hlutfallið ekki mælst svona hátt frá því fyrir efnahagshrunið eða 

árið 2007 (Hagstofa Íslands, 2011; 2015).  

 
  Mynd 2. Hlutfall starfandi einstaklinga á aldrinum 16-24 ára (Hagstofa Íslands, 2011; 2015). 
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Það sem getur haft áhrif á atvinnuleysið er hve lítill munur er á þeim greiðslum sem 

ungmenni fá í atvinnuleysi og þeim launum sem þau myndu fá væru þau í vinnu. Hvatinn til 

að fara í vinnu er því minni en ella. Því er vert að skoða við hvað ungmennin störfuðu áður en 

þau misstu vinnuna til þess að geta greint frá hvort þau hafi verið að vinna almenn 

láglaunastörf. Heildarfjöldi atvinnulausra ungmenna á aldrinum 16-24 ára er tæplega eitt 

þúsund og á mynd þrjú má sjá hve mörg ungmenni störfuðu tilteknar atvinnugreinar áður en 

þau misstu vinnuna. Þessar atvinnugreinar eru verslun og viðgerðir, gisting og veitingar, 

iðnaður og hráefnavinnsla, leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta, fiskvinnsla, 

flutningastarfsemi og fiskveiðar (Vinnumálastofnun, 2014a). 

 

Mynd 3. Sjö stærstu atvinnugreinar hjá aldurshópnum 16-24 ára meðal atvinnuleitenda  
(Vinnumálastofnun, 2014a). 

Starfsval ungra atvinnuleitenda getur verið takmarkað sökum lítillar menntunar. 

Rúmlega 70% ungra atvinnuleitenda hefur einungis lokið grunnskólaprófi. Skýr tengsl eru á 

milli launa og menntunar auk þess sem menntun eykur möguleika fólks til fjölbreyttra starfa 

(Vinnumálastofnun, 2014a; Alþýðusamband Íslands, 2011). Því er nauðsynlegt að rýna nánar 

í tölur Vinnumálastofnunar um atvinnuleysi og sjá við hvað ungmennin störfuðu. Á mynd 

þrjú kemur fram að 25% þeirra ungmenna sem voru atvinnulaus í desember 2013 unnu við 

verslun og viðgerðir fyrir atvinnumissi. Heildartölur um atvinnuleysi sýna hins vegar að 16% 

atvinnulausra unnu áður við verslun og viðgerðir. Skýring á þessu er væntanlega sú að ungir 

atvinnuleitendur eru líklegri til að hafa áður verið í láglaunastörfum á borð við verslun og 

viðgerðir þar sem menntun þeirra er almennt lítil samanborðið við heildarfjölda 

atvinnulausra (Vinnumálastofnun, 2014a). Þrátt fyrir að menntunarstig íslendinga hafi 
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hækkað undanfarna áratugi þá er lægra hlutfall íslenskra ungmenna sem lýkur námi eftir 

grunnskóla samanborið við hin Norðurlöndin. Brottfall úr framhaldsskóla hérlendis er yfir 

meðaltali OECD ríkja (Menntamálaráðuneyti, 2011). Hins vegar hefur almennt verið lágt 

atvinnuleysisstig á Íslandi og aðgengi ungmenna að ýmsum störfum verið gott. Í kjölfar 

efnahagshrunsins árið 2008 breyttist þetta vegna samdráttar og atvinnuleysi ungmenna 

margfaldaðist (Hagstofa Íslands, 2011; 2015). 

Ísland er ekki eina landið sem hefur þurft að glíma við aukið atvinnuleysi í kjölfar 

efnahagshrunsins árið 2008 því eftir kreppuna hafa Evrópulöndin glímt við töluvert 

atvinnuleysi á meðal ungs fólks. Meira en 5,5 milljónir ungmenna á aldrinum 16 til 24 ára 

voru atvinnulaus árið 2011 í Evrópu. Þróun síðustu 10 ára hefur verið í þá veru að 

atvinnuleysi ungmenna í Evrópu hefur aukist vegna bágs efnahagsástands frá árinu 2008, þó 

svo að þróunin sé misjöfn milli landa. Til að mynda hefur atvinnuleysi ungmenna í Þýskalandi, 

Hollandi og Austurríki haldist nokkuð stöðugt. Það hefur mælst töluvert lægra en hérlendis 

eða á bilinu 4% til 8%. Atvinnuleysi ungmenna í Póllandi fer hratt vaxandi og Spánn og 

Grikkland hafa orðið verst úti eftir efnahagskreppuna árið 2008 sem hefur valdið gríðarlega 

miklu atvinnuleysi meðal ungmenna. Til dæmis voru tæp 38% spænskra ungmenna 

atvinnulaus árið 2011 (European Trade Union Institute, 2013; Scarpetta og Sonnet, 2012).  

Choundry, Marelli og Signorelli (2012) telja að ástæður atvinnuleysis ungmenna megi 

rekja til reynsluleysis ungs fólks á atvinnumarkaði þar sem fyrirtæki telja að framleiðni sé oft 

minni hjá óreyndum starfsmönnum á borð við yngra fólk. Þar af leiðandi sækja 

atvinnurekendur í að halda eldri mannauð þar sem framleiðni er hærri hjá þeim hópi 

(Choundry o.fl., 2012). Það ber reyndar að hafa hugfast að atvinnuþátttaka ungmenna er 

mjög misjöfn milli landa. Til að mynda var atvinnuþátttaka ungmenna í Hollandi tæp 70% en 

innan við 25% í Ungverjalandi. Skýringu á þessu má rekja til mismunandi menntakerfa innan 

Evrópu auk þess sem breytilegt er milli landa hvort ungmenni eru að vinna með námi eða 

ekki. Vísbendingar eru um að samfélög með hátt menntunarstig glími við minna atvinnuleysi 

ungmenna og þar af leiðandi eigi ríki almennt að stefna að aukinni menntun og minnka 

brottfall af framhaldsskólastigi til að sporna við atvinnuleysi ungmenna. Þjóðir á borð við 

Þýskaland og Austurríki búa við hátt menntunarstig sem skilar sér í lægra atvinnuleysi meðal 

ungmenna. Danmörk, Frakkland og Eistland hafa náð atvinnuleysi ungmenna hratt niður eftir 

efnahagshrunið árið 2008 með markvissu átaki í þessum málaflokki. Stærstur hluti þeirra 
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ungmenna sem glímir við atvinnuleysi í Evrópu er einungis með grunnskólapróf (European 

Trade Union Institute, 2013; Scarpetta og Sonnet, 2012).  

Á ofangreidu sést að atvinnuleysi ungmenna er almennt hærra en fullorðinna og 

einnig að menntunarstig og efnahagsástand hefur áhrif á atvinnuleysi. Annað sem gæti 

varpað ljósi á hærra atvinnuleysi hjá yngra fólki en öðrum er skoðun á þróun starfsferils hjá 

einstaklingum, hvati til öflun fjárs og mikilvægi virkni einstaklinga.  

1.2  Starfsferilsþróun ungra atvinnuleitenda 
Vegna menntunarleysis, reynsluleysis og oft stuttrar atvinnusögu ungs fólks er nauðsynlegt 

að fara yfir þróun starfsferils einstaklinga. Starfsferilsþróun felur í sér mótun starfsferils yfir 

æviskeið og snýr að því að skilgreina sjálfan sig, áhugasvið sitt og sýna styrkleika til að ná 

settum markmiðum á náms- og starfsferli. Í þessu ljósi er vert að skoða Lífsskeiðakenningu 

Super (e. life span theory) frá árinu 1957 og Hugræna starfsþróunarkenningu Lent, Brown og 

Hachett frá árinu 1994 (e. social cognitive career theory). Brýnt er að skoða hvernig þau líta á 

sína möguleika á vinnumarkaði til að hægt sé að vinna með þeim í að efla sjálfsmynd þeirra 

og ýta undir jákvæða starfsferilsþróun. Síðar í þessum kafla verður fjallað um afleiðingar 

atvinnuleysis á ungmenni með hliðsjón af þremur fjölþættum kenningum sem líta á ólíka 

þætti í tengslum við afleiðingar atvinnuleysis.  

1.2.1. Kenningar um starfsferilsþróun 

Lítum fyrst á kenningu Super en samkvæmt lífsskeiðakenningu hans stendur könnunarskeið 

yfir frá um 15 ára aldri til 25 ára og á því við um ungt fólk í atvinnuleit. Atvinnulaus ungmenni 

sem eru á könnunarstiginu ná almennt ekki að uppfylla kröfur vinnuveitenda sökum skorts á 

menntun og þar af leiðandi komast þau almennt ekki á sérhæfingar- eða framkvæmdarstigið 

nema með hjálp virkniúrræða svo sem námskeiða, starfsþjálfunar eða frekara náms (Super, 

1990; Sharf, 2006). Hugræna starfsþróunarkenningin leggur áherslu á starfsþróun hjá 

einstaklingnum útfrá styrkleikum, áhuga, ákvörðunartöku og frammistöðu hans til að geta 

tekist á við og unnið að fjölbreyttum verkefnum sem hann þarf að glíma við á lífsleiðinni. 

Lykilhugtak í kenningu um félagslegan og hugrænan starfsferil kemur einnig frá Bandura og 

er, trú á eigin getu (e. self-efficacy) ásamt væntingu um útkomu (e. outcome expectations), 

og markmið einstaklingsins (e. personal goals). Atvinnulaus ungmenni skortir oft trú á eigin 

getu þar sem þau hafa ekki persónulega reynslu af farsælli úrlausn verkefna. Þeim hefur 
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gengið illa að fóta sig á vinnumarkaði og hafa minni möguleika en jafnaldrar þeirra sem hafa 

lokið framhaldsnámi. Þau hafa því ekki sömu getu og jafnaldrar þeirra til að leysa úr 

verkefnum (Bandura, 1986; 1982; 1997). 

Í lífsskeiðakenningu Super er því haldið fram að starfsferill hefjist snemma á 

lífsleiðinni og hann þróist við öll þau störf og athafnir sem manneskjan fer í gegnum í lífinu. 

Hann leggur mikið uppúr sjálfsmynd (e. identity) í kenningu sinni, hvernig hún þróast og 

spilar saman við líffræðilega þætti, umhverfið og reynslu einstaklingsins við að takast á við 

breytingar á starfsferli. Sú mynd sem einstaklingur hefur af sjálfum sér og enginn nema 

einstaklingurinn sjálfur þekkir. Sjálfsmynd nær jafnt yfir huglæga og hlutlæga hluti eins og 

tilfinningar, einkenni, hæfni og hvað við teljum okkur geta gert (Gergen, 2000).  

Super skiptir kenningu sinni niður í fimm skeið sem ná út alla ævina. Kenningin tekur 

mið af huglægu ferli sem hefst við fæðingu og nær út lífið með samspili þroska og þeim 

hlutverkum sem einstaklingurinn gegnir hverju sinni. Með því á Super við að starfsreynsla í 

fortíðinni hefur áhrif á starfsframa í framtíðinni sem tekur mið af þroska, hugarfari, og 

hversu tilbúinn hann er að taka ákvörðun um sitt starfsval. Skeiðin sem kenning Super 

gengur út á eru: vöxtur, (e. growth) 0 – 15 ára, könnun (e. exploration) 15-25 ára, staðfesting 

(e. establishment) 25-45 ára, viðhald (e. maintenance) frá 45-65 ára og skuldbinding sem er 

við starfslok. (e. disengagement) 65 ára til æviloka (Super, 1990; Savickas, 1997; 2002). 

Skeiðin eru aldursskipt en einstaklingar geta þó farið á milli skeiða eða verið á tveimur 

skeiðum í einu og fer það eftir þroska hvers og eins við að ná að leysa verkefnin sem koma 

upp á hverju skeiði. Könnunarskeiðið stendur yfir frá um 15 ára aldri til 25 ára og á því við um 

ungt fólk í atvinnuleit. Á þessum árum er manneskjan að kanna tengsl milli sjálfs, starfs, 

löngunar og hvaða möguleika hann hefur út frá áhuga, hæfileikum og gildum. Super skiptir 

þessu tímabili í þrjú undirstig: sundurgreining (e. crystallizing), sérhæfing (e. specifying) og 

framkvæmd (e. implementing). Með sundurgreiningu er átt við að einstaklingurinn verður 

meira meðvitaður um starfsval sitt, hvað einkennir það og hvaða kröfur hann þarf að 

uppfylla fyrir starf. Því næst er sérhæfing sem felur í sér ákvörðun um á hvaða starfssviði 

manneskjan vill vinna. Að lokum er komið að framkvæmd þar sem einstaklingurinn vinnur að 

því að fá starfið og finnur leiðir til að ná því fram svo sem með ráðgjöf hjá fagaðila og nýta 

tengslanet sitt eða fara í starfsviðtöl (Super, 1990; Sharf, 2006). 
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Önnur starfsþróunarkenning sem sýnir marga þætti sem áhrif hafa á einstaklinginn er 

hugræn starfsþróunarkenning Lent, Brown og Hachett. Kenningin leggur áherslu á 

starfsþróun hjá einstaklingnum útfrá styrkleikum, áhuga, ákvörðunartöku og frammistöðu 

hans til að geta tekist á við og unnið að fjölbreyttum verkefnum sem hann þarf að glíma við á 

lífsleiðinni. Grunnur félagslegu hugrænu kenningarinnar er byggður á félagsnámskenningu 

Bandura frá árinu 1986 (e. social cognitive theory). Sú kenning kannar samskipti milli 

umhverfis, persónulegra þátta og hegðunar einstaklinga (Lent og Brown, 2001). Umhverfi er 

mikill áhrifavaldur í kenningu Bandura því hann telur að samskipti manneskju við umhverfið 

hafi áhrif á hegðun hennar. Ef umhverfið tekur hegðun í sátt er sú hegðun líkleg til að festast 

í sessi hjá einstaklingnum. Lykilhugtak í kenningu um félagslegan og hugrænan starfsferil 

kemur einnig frá Bandura og er, trú á eigin getu (e. self-efficacy) ásamt væntingu um útkomu 

(e. outcome expectations), og markmið einstaklingsins (e. personal goals). Í kenningunni er 

skoðað hvaða áhrif þessi hugtök hafa á starfsferil og þróun hans hjá einstaklingum (Lent o.fl., 

2002; Lent og Brown, 2001). Með hugtakinu trú á eigin getu er átt við trú persónunnar á að 

samhæfa hegðun sína og hugsanir á leið sinni að settum markmiðum. Hæfni ein og sér nægir 

með öðrum orðum ekki til að ná hámarksárangri heldur þurfum við að trúa á færni okkar svo 

hún nýtist sem best (Bandura, 1986; 1982; 1997). 

Annað sem Bandura nefnir, er að það getur virkað sem hvatning fyrir einstaklinginn 

að sjá aðra framkvæma úrlausn verkefna farsællega og getur mögulega aukið hans sjálfstrú 

og þörf fyrir að standa sig vel. Það getur því hjálpað atvinnulausum að umgangast einhvern 

jafnaldra sem stendur sig vel í námi eða á vinnumarkaði og vakið með honum trú um að 

hann geti líka staðið sig vel. Í þriðja lagi telur Bandura það geta gefist vel í sumum tilfellum 

að telja einstaklingum trú um eigin getu, en það geti þó verið varasamt þar sem öruggara er 

að þeir sannfærist um eigin getu með því að framkvæma. Sjálfstraust er sá þáttur sem verður 

fyrir hvað mestum neikvæðum áhrifum atvinnuleysis. Mannauður og félagsauður geta virkað 

sem eins konar stuðpúðar fyrir sjálfstraust. Þeir sem hafa sterk félagsleg tengsl eru líklegri til 

að finnast þeir mikils metnir og hafa þar af leiðandi meira sjálfstraust (McArdle o.fl., 2007). Í 

fjórða og síðasta lagi ber að hafa í huga að þegar einstaklingar eru ekki í tilfinningalegu 

jafnvægi gera þeir ekki sömu kröfu til sín (Bandura, 1986; 1982; 1997). Því meiri trú sem 

manneskjan hefur á sjálfri sér og eigin getu þeim mun líklegri er hún til að ná lengra í lífinu en 
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þeir sem setja markmið sín lágt vegna skorts á trú á að þeir standist væntingar sínar 

(Bandura, 1994; 1982;1977; Lent og Brown, 2001).  

1.2.2 Afleiðingar atvinnuleysis fyrir ungmenni 

Í ljósi þróunar á minnkandi aðgengi ungmenna að störfum á vinnumarkaði er brýnt að skoða 

afleiðingar atvinnuleysis fyrir ungmennin. Langtímaáhrif atvinnuleysis eru háð því hvernig 

ungmenni takast á við atvinnuleysi, lengd atvinnuleysistímabils, geðheilsu, stöðu og 

menntun. Margir ungir atvinnuleitendur eiga ekki rétt á atvinnuleysisbótum vegna skorts á 

starfsreynslu. Þar af leiðandi eru þeir háðir stuðningi frá fjölskyldu sinni og/eða félagslegri 

aðstoð frá sveitarfélögum. Hér á landi er lítið til af rannsóknum um afleiðingar atvinnuleysis 

fyrir unga atvinnuleitendur. Hins vegar hefur verið sýnt fram á tengsl milli fjölgun í hópi 

öryrkja og hækkandi atvinnuleysis á vinnumarkaði (Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 

2008). Aftur á móti er enn margt ólært um langtíma afleiðingar atvinnuleysis meðal ungs 

fólks, til dæmis hvort afleiðingar þess koma í ljós seinna á starfsferli einstaklingsins (Hammer, 

2007).  

Til að mögulegt sé að athuga hvaða áhrif atvinnuleysi hefur á ungmenni er mikilvægt 

að fara yfir þær kenningar sem settar hafa verið fram um afleiðingar atvinnuleysis. Líkönin 

þarf að skoða sérstaklega með hliðsjón af þeim aldurshópi sem hér er til rannsóknar. Þær 

kenningar sem hér verður notast við eru: Líkanið um efnahagslegan skort (e. economic 

deprivation model) sett fram af Karasek og Theorell frá árinu 1990, kenning Jahoda um dulda 

virkni (e. model of latent functions) sett fram af Jahoda árið 1981 og kenningin um 

félagslegan stuðning (e. social support) og félagslegt tengslanet (e. social network) sett fram 

af Cohen og Willis árið 1985.   

Líkanið um efnahagslegan skort snýr að því að að atvinnulausir líði skort sem leiði á 

endanum til verri heilsu. Hins vegar búa langflest atvinnulaus ungmenni enn í foreldrahúsum 

og því falla þau illa undir þessa kenningu (Karasek og Theorell, 1990). Kenning Jahoda um 

dulda virkni er ólík líkani um efnahagslegan skort að því leyti að kenningin leggur áherslu á 

að vinnan stuðli að falinni virkni. Þegar manneskjan er í vinnu, kemur vinnan skipulagi á 

daglegt líf hans og þarf hún að gera áætlanir fyrir daginn út frá vinnunni. Atvinnulaus 

ungmenni þurfa á einhverri virkni til að halda í daglega rútínu og til að auka félagsleg tengsl 

sín. Hins vegar eru mörg þeirra enn í sambandi við sína vini og þar með halda þau sér í 
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einhverri virkni þrátt fyrir atvinnuleysið (Jahoda, 1981). Kenningin um félagslegan stuðning 

og félagslegt tengslanet lýsir vel afleiðingum bágrar félagslegrar stöðu á ungmenni og 

samkvæmt kenningunni þá virkar félagslegur stuðningur sem skjöldur gegn ólíkum 

tegundum streitu eins og til dæmis álags vegna atvinnuleysis. Hins vegar má færa rök fyrir 

því að félagslegur stuðningur er ekki jafn mikilvægur atvinnulausum ungmennum og eldri 

atvinnuleitendum þegar kemur að þeim þar sem þau upplifa minni streitu en til dæmis eldri 

atvinnuleitendur sem þurfa sjá fyrir heimili og standa undir meiri skuldbindingum en 

ungmennin (Cohen og Willis, 1985).  

Janlert og Hammarström (2009) gerðu samanburð á ofangreindum kenningum til að 

komast að því hver þeirra myndi skýra best þau áhrif sem einstaklingurinn verður fyrir við 

atvinnumissi eða þegar hann hefur glímt við atvinnuleysi lengi. Líkan Jahoda um dulda virkni 

reyndist lýsa best þau áhrif sem atvinnuleysi hefur á manneskjuna. Þar á eftir kom líkan um 

efnahagslegan skort og líkan um félagslegan stuðning og félagslegt tengslanet sem einnig 

gáfu góða mynd af þeim áhrifum sem atvinnuleysi hefur á fólk. Hins vegar ber að hafa 

hugfast að kenningarnar líta á ólíka þætti og eru þar af leiðandi ekki fullkomlega sambærileg 

heldur bæta hver aðra upp þar sem afleiðingar atvinnuleysis eru fjölþættar (Janlert og 

Hammarström, 2009). 

Líkanið um efnahagslegan skort beinir sjónum að fjárhagslegum afleiðingum 

atvinnuleysis og tengslum þess við heilsu atvinnuleitandans. Í líkaninu kemur fram að 

atvinnulausir hafa minni peninga á milli handanna og getur það leitt beint eða óbeint til verri 

heilsu. Líkanið um efnahagslegan skort er eitt af ríkjandi líkönum um tengsl atvinnuleysis og 

bágrar heilsu og fjallar um skort á efnislegum gæðum. Líkanið bendir á lausn á vandanum en 

með því að sjá atvinnulausu fólki fyrir nauðsynjum megi draga úr skaðlegustu áhrifum 

atvinnuleysis. Í rannsókn Sveins Óskars Hafliðasonar frá árinu 2014 um tengsl atvinnuleysis 

og afbrotatíðni á tímabilinu 1999-2012 á Íslandi kom fram að almennt hafði atvinnuleysi lítil 

áhrif á afbrotatíðni. Hins vegar fjölgaði í tilteknum afbrotaflokkum þar á meðal 

auðgunarbrotum eftir efnahagshrunið árið 2008 með auknu atvinnuleysi. Sú niðurstaða 

rímar því vel við líkanið um efnahagslegan skort auk niðurstaðna sambærilegra erlendra 

rannsókna sem styðjast við kenningu Beckers frá 1968 um að einstaklingur hegði sér almennt 

skynsamlega og velji þeir frekar að fremja afbrot þegar atvinnuleysi er mikið og 

tekjumöguleikar takmarkaðir (Sveinn Óskar Hafliðason, 2014; Becker, 1968). Rannsóknir 
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O‘Higgins (2001) og Þórodds Bjarnasonar og Þórdísar J. Sigurðardóttur (2003) benda hins 

vegar á að líkanið um efnahagslegan skort eigi ekki vel við þar sem atvinnulausu ungmennin 

geta litið á atvinnuleysið sem ákveðið frestunartímabil fullorðinsáranna. Ungmennin hafa oft 

ekki eins miklar fjárhagslegar skuldbindingar eins og fullorðnir og þar af leiðandi hafa þau að 

jafnaði minni fjárhagsáhyggjur en fullorðnir. Á þessum aldri finna ungmennin ekki fyrir 

fjárhagslega íþyngjandi afleiðingum atvinnuleysis þar sem meirihluti þessa hóps hefur þann 

möguleika að búa í foreldrahúsum og fær þannig húsaskjól og oft einnig mat auk þess að fá 

stundum fjárhagslegan stuðning frá foreldrum (O‘Higgins, 2001; Þóroddur Bjarnason og 

Þórdís J. Sigurðardóttir, 2003).  

Líkan Jahoda um dulda virkni er ólíkt kenningu um efnahagslegan skort að því leyti að 

líkanið leggur áherslu á að vinnan stuðli að falinni virkni. Þegar manneskjan er í vinnu, kemur 

vinnan skipulagi á daglegt líf hans og þarf hann að gera áætlanir fyrir daginn út frá vinnunni. 

Einnig stuðlar vinnan að félagslegum tengslum við annað fólk en nánustu fjölskyldu sem 

eykur sjálfstraust og rýfur einangrun. Einstaklingurinn skapar sér stöðu og persónuleika í 

gegnum vinnu sína og vinnan stuðlar jafnframt að tækifærum til að eiga sameiginleg 

markmið og deila sameiginlegri reynslu með öðrum (Janlert og Hammarström, 2009). 

Rannsókn Jahoda á dulinni virkni leiddi í ljós leynd áhrif atvinnuleysis eins og það að 

tímaskyn fólks breytist þegar vinnan hverfur úr lífi þess og þar með breytast venjubundnar 

athafnir dagsins. Félagsleg tengsl utan heimilis glatast og eykur það hættu á félagslegri 

einangrun. Einstaklingurinn missir tilfinningu fyrir tilgangi sínum, markmiðum og stöðu og 

sjálfsmynd hans brotnar (Furnham, 2005). Rannsóknir O‘Higgins (2001) og Þórodds 

Bjarnasonar og Þórdísar J. Sigurðardóttur (2003) benda á að minni hætta er á að ungt fólk 

verði fórnarlömb félagslegrar einangrunar þar sem það heldur enn sambandi við vini eða 

félaga úr grunnskóla og stundar tómstundir með þeim (O‘Higgins, 2001; Þóroddur Bjarnason 

og Þórdís J. Sigurðardóttir, 2003). 

Þriðja kenningin er kenningin um félagslegan stuðning (e. social support) og félagslegt 

tengslanet (e. social network). Hugmyndafræði hennar er keimlík kenningu Jahoda að því 

leyti að sjónum er beint að virkni manneskjunar. Kenningin er aðgreind í tvo ólíka 

virkniþætti. Fyrst er það beinn félagslegur stuðningur og svo stuðpúða áhrif (e. the buffer 

effect). Hún lýsir vel afleiðingum bágrar félagslegrar stöðu á ungmenni. Félagslegt og 

efnahagslegt umhverfi sem ungmenni alast upp við hefur mikið að segja um það hvernig þau 
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ná að þroskast sem þátttakendur í samfélaginu (Janlert og Hammarström, 2009; Russell og 

O´Connell, 2001). Kenningin um beinan félagslegan stuðning bendir á að skortur á félagslegu 

tengslaneti getur leitt til félagslegrar einangrunar og í einhverjum tilvikum til skertrar heilsu. 

Samkvæmt kenningunni um stuðpúða áhrif þá virkar félagslegur stuðningur sem skjöldur 

gegn ólíkum tegundum streitu eins og til dæmis álags vegna atvinnuleysis. Manneskjan er í 

eðli sínu félagsvera og nálægð og tengsl við aðrar manneskjur eru talin ein af frumþörfum 

mannsins og þegar þessi tengsl eru ekki til staðar þá getur það haft neikvæðar afleiðingar 

(Janlert og Hammarström, 2009). Í bók Helga Gunnlaugssonar, Afbrot á Íslandi, frá árinu 

2008 leitar hann að rót vandans hjá einstaklingum sem fremja síendurtekin afbrot. 

Niðurstaða hans er á þá leið að rót vandans liggi í bakgrunni þessara einstaklinga sem leiðir 

svo til misnotkun fíkniefna og síðan annarra afbrota. Helstu ástæður afbrota geta stafað af 

rofnun í fjölskyldutengslum, námserfiðleikum eða óstöðugum og ófullnægjandi 

heimilisaðstæðum. Sú niðurstaða er því í samræmi við kenninguna um félagslegan stuðning 

og félagslegt tengslanet. Að auki spilar þar inn í bág efnahagsstaða og flestir afbrotamanna 

eru atvinnulausir og ófaglærðir (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Atvinnulaus ungmenni geta glímt við skort á virkni sem getur leitt til félagslegrar 

einangrunar. Ástæðan fyrir því að ungmenni eru í sérstökum áhættuhópi hvað félagslega 

einangrun varðar er sú að þau eru enn að fóta sig almennt í samfélaginu og sér í lagi á 

vinnumarkaði (Warner o.fl., 2005). Komið hefur í ljós að sá hópur sem verður hvað mest fyrir 

barðinu á félagslegri einangrun er sá vaxandi hópur ungmenna sem hvorki er í skóla né á 

vinnumarkaði (e. the ,,NEET” group). Þar sem umræddur hópur er hvorki að auka framtíðar 

tekjumöguleika sína í gegnum aukna menntun né auka framtíðar tekjumöguleika sína í 

gegnum starfsreynslu, þá er þessi hópur í hvað mestri hættu á að lenda í vítahring 

félagslegrar einangrunar og atvinnuleysis (International Labour Organization, 2013; 

Kieselbach, 2003). Í tengslum við félagslegan stuðning ungmenna þá stóðu samtökin Heimili 

og skóli fyrir könnun árið 2009 á félagslegum aðstæðum ungs fólks utan skóla á aldrinum 16–

20 ára. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að þeir sem ekki voru í framhaldsskóla áttu í verri 

tengslum við fjölskyldu, vini og stofnanir heldur en þeir sem voru í námi. Þau ungmenni sem 

ekki voru í framhaldsskóla fundu fyrir meiri einmanaleika, félagslegri einangrun og tóku 

minni þátt í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og Jón Sigfússon, 2009). 
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Virkni unga atvinnuleitandans er honum mikilvæg fyrir þær sakir að virknin skilgreinir 

á vissan hátt félagslega stöðu hans í samfélaginu og getur í einhverjum tilvikum komið í veg 

fyrir félagslega einangrun hans. Hugmyndin að baki því að vinna skapi aðstæður fyrir 

félagsleg samskipti og skapi tímaramma utan um daginn auk þess að veita fólki ákveðna 

stöðu og tilgang er komin frá Jahoda. Kenning Jahoda fjallar um þann skort sem hún telur að 

fólk upplifi á ýmsum sviðum við atvinnumissi. Fólk upplifir skort á félagslegum tengslum, 

skort á tíma og dagsskipulagi, skort á virkni, skort á markmiðum og tilgangi og óvissu um 

stöðu sína í lífinu (Jahoda, 1981). Rannsóknir Hess, Petersen og Mortimer frá árinu 1994 hafa 

sýnt að skipulagt hópastarf til dæmis í formi námskeiðs hefur góð áhrif á atvinnulaus 

ungmenni og samband við jafnaldra og er talið geta minnkað streituviðbrögð í kjölfar 

atvinnumissis. Með aukinni félagslegri virkni geta atvinnulaus ungmenni tileinkað sér 

jákvæðara viðhorf til lífsins (Hess, Petersen og Mortimer, 1994).  

Þau virkniúrræði sem í boði hafa verið fyrir unga atvinnuleitendur hér á landi og eru 

hvað mest til þess fallin að rjúfa félagslega einangrun eru námskeið. Námskeið eru þannig 

uppbyggð að megintilgangur þeirra er að virkja einstaklinginn til þátttöku með því að skylda 

hann til að mæta og þar með að hitta annað fólk og taka þátt í námskeiðinu. Með þessu er 

markmiðið að byggja upp þátttakandann áður en hann fer út í atvinnulífið enda eru þau 

námskeið almennt hugsuð sem undirbúningur fyrir atvinnuleit eða þátttöku í námi að mati 

Vinnumálastofnunar (Alþingi, 2013). Ungir atvinnuleitendur fá síður störf þar sem þau eru 

lítið menntuð. Þau passa illa við líkanið um efnahagslegan skort og félagslegan stuðning og 

félagslegt tenglsanet vegna þess hvar þau eru stödd í þróun starfsferils. 

1.3 Vinnumarkaðsúrræði 

Eitt af markmiðum þessarar rannsóknar er skoða reynslu íslenskra ungmenna af atvinnuleysi, 

afleiðingum þess og þeim úrræðum sem hafa staðið þeim til boða. Til að sporna við slæmum 

afleiðingum atvinnuleysis ungmenna hefur Vinnumálastofnun verið með fjölmörg úrræði í 

boði fyrir unga atvinnuleitendur. Forsaga úrræðanna er sú að vegna vaxandi atvinnuleysis í 

kjölfar efnahagshrunsins 2008 var skipaður starfshópur, í desember sama ár, á vegum félags- 

og tryggingamálaráðuneytisins til að móta tillögur um aðgerðir á vinnumarkaði til að 

bregðast við vaxandi atvinnuleysi og leita úrræða til að auka virkni atvinnuleitenda. Eftir 

vinnu starfshópsins komu fram hugmyndir af úrræðum og var markmið þessara úrræða að 
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virkja og efla þá sem eru í atvinnuleit til þess að þeir nái aftur fótfestu á vinnumarkaðnum. 

Úrræðin eru hugsuð fyrir ólíka hópa þar sem Vinnumálastofnun metur hverju sinni hvaða 

hópur atvinnuleitenda er í mestri þörf fyrir virkniúrræði. Meðal úrræða sem 

Vinnumálastofnun hefur upp á að bjóða eru ráðgjöf, námskeið, starfstengd úrræði, 

námsúrræði og atvinnutengd endurhæfing. Eftir fremsta megni er reynt að hafa ráðgjöfina 

persónumiðaða með því að finna úrræði sem hentar hverjum og einum einstaklingi. Fólki á 

aldrinum 16-24 ára fjölgaði hraðast á atvinnuleysisskrá í kjölfar hrunsins og fékk 

Vinnumálastofnun því stóran hóp ungra atvinnuleitenda á skrá en fyrir þann tíma var minni 

þörf á virkniúrræðum þar sem ráðgjafar gátu sinnt atvinnuleitendum með persónubundinni 

ráðgjöf (Vinnumálastofnun, 2014b). Ungir atvinnuleitendur eru fjölbreyttur hópur og því 

hefur Vinnumálastofnun lagt áherslu á að bjóða upp á fjölbreytt úrræði meðal annars í 

samvinnu við ýmis fyrirtæki og stofnanir til að mæta þörfum þessa vaxandi hóps. 

(Velferðarráðuneytið, 2009). Atvinnuleitandi er skyldugur samkvæmt lögum um 

vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006 að taka þátt í þeim vinnumarkaðsúrræðum sem 

Vinnumálastofnun býður honum að taka þátt í. Ef einstaklingurinn neitar að taka þátt eða 

sinnir ekki sinni skyldu sem stofnunin leggur upp með er henni heimilt að skerða bætur hans 

í allt að þrjá mánuði (Lög um vinnumarkaðsaðgerðir, 2006; Velferðarráðuneytið, 2009; 

Vinnumálastofnun, 2014b).  

1.3.1 Helstu úrræði í boði fyrir unga atvinnuleitendur 

Frá haustinu 2008 hefur Vinnumálastofnun farið í fjölmörg átaksverkefni og eru þau flest 

fyrir allan aldurshóp atvinnuleitenda en í upphafi voru sum þeirra skilgreind fyrir vissan 

aldurshóp til dæmis unga atvinnuleitendur. Áður en lengra er haldið er mikilvægt að skoða 

hvaða úrræði hafa staðið til boða fyrir unga atvinnuleitendur þar sem eitt af markmiðum 

rannsóknar er að kanna upplifun og reynslu af þeim vinnumarkaðsúrræðum sem 

viðmælendur hafa tekið þátt í. Fjallað verður um þau í þeirri tímaröð sem þau komu fram á 

sjónarsviðið en úrræðin eru óháð hvert öðru og þurfa ekki að tengjast innbyrðis. Árið 2010 

var farið af stað með átaksverkefnið Ungt fólk til athafna sem fól í sér að virkja atvinnulaust 

ungt fólk á aldrinum 16-29 ára með því að bjóða uppá starf, námstækifæri, starfsþjálfun eða 

þátttöku í öðrum verkefnum. Markmið átaksins var að þátttakendur yrðu ekki á 

atvinnuleysisbótum lengur en þrjá mánuði án þess að þeim væri boðið í virkniúrræði. Með 
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átakinu var verið að gefa ungum atvinnuleitendum möguleika á að koma sér af stað í námi, 

öðlast starfsréttindi eða kynnast nýjum starfsvettvangi, sér að kostnaðarlausu 

(Vinnumálastofnun, 2014b).  

Átaksverkefnið Nám er vinnandi vegur fór af stað á vormánuðum 2011. Markmið 

átaksins var að styrkja atvinnuleitendur með því að aðstoða þá við að koma sér í nám. Þeir 

atvinnuleitendur sem fengu skólavist innan átaksverkefnisins héldu bótum sínum fram til 

áramóta 2011. Þá var gert ráð fyrir að þeir sem voru í lánshæfu námi hjá LÍN færu af bótum á 

námslán en þeir sem voru í ólánshæfu námi gætu fengið námsstyrk frá 

Atvinnuleysistryggingasjóði í allt að þrjár annir þar til þeir fengju rétt til námslána. Með þessu 

úrræði var Vinnumálastofnun að gefa atvinnuleitendum meiri sveigjanleika með því að geta 

verið í fullu námi án þess að atvinnuleysisbætur þeirra skertust þar sem Vinnumálastofnun 

leyfir allajafna einungis að taka níu einingar í fjarnámi eða kvöldskóla eða tíu einingar í 

háskóla án þess að atvinnuleysisbætur skerðist (Vinnumálastofnun, 2014b; 

Velferðarráðuneytið, 2011).  

Árið 2012 var gerður samningur á milli Vinnumálastofnunar, sveitarfélaga og 

velferðarráðuneytis um Atvinnutorg fyrir unga atvinnuleitendur á aldrinum 16-25 ára. 

Verkefnið er eitt sinnar tegundar hér á landi þar sem einstaklingar sem ekki eru tryggðir 

innan atvinnuleysistryggingakerfisins fá þjónustu. Verkefnið byggist upp á þremur þáttum og 

miðar í fyrsta lagi að því að auka virkni ungs fólks sem fær fjárhagsaðstoð frá félagsþjónustu 

sveitarfélaga. Í öðru lagi var um að ræða aukið samstarf og þjónustu milli 

Vinnumálastofnunar og sveitarfélaga við ungt fólk án atvinnu án tillits til réttinda þess innan 

atvinnuleysistryggingakerfisins. Í þriðja lagi átti það að ná til unga fólksins sem hvorki er í 

skóla né vinnu og hafði ekki sótt um fjárhagslega aðstoð hjá sveitarfélaginu. Markmiðið var 

að hvetja unga atvinnuleitendur sem þiggja fjárhagsaðstoð frá sínu sveitarfélagi til virkni því 

skort hefur tækifæri fyrir þá að öðlast starfsreynslu á vinnumarkaði. Til að hvetja fyrirtæki og 

stofnanir til að taka þátt í verkefninu gátu fyrirtækin fengið greitt með hverjum 

atvinnuleitanda upphæð sem nemur fjárhæð fjárhagsaðstoðar. Fyrirmynd úrræðisins er 

sænsk þar sem sama markmið var haft að leiðarljósi. Atvinnutorgi er ætlað að koma til móts 

við þennan hóp. Á Atvinnutorgi fær fólk stuðning við atvinnuleit og þeir sem eru 18 ára og 

eldri, með fjárhagsaðstoð, eiga kost á starfsþjálfun eða tímabundinni ráðningu til sex 

mánaða hjá fyrirtækjum eða opinberum aðilum. Eingöngu er um tímabundnar stöður að 
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ræða þar sem ungmennin öðlast starfsreynslu og fá meðmæli sem er oftast ábótavant hjá 

þessum hópi og ætti það að hjálpa þeim við að komast út á almennan vinnumarkað í 

framhaldinu (Nýsköpunarsjóður námsmanna og Reykjavíkurborg, 2013).  

Átaksverkefnið Vinnandi vegur fór af stað í mars 2012. Samstarfsverkefnið fól í sér 

samvinnu milli ríkis, sveitarfélaga, stéttarfélaga og samtaka atvinnurekenda. Átakið fól í sér 

að ráða um 1500 manns af atvinnuleysiskrá hjá þeim stofnunum sem vinna að 

samstarfsverkefninu. Markhópurinn í þessu átaki voru atvinnuleitendur sem voru búnir að 

vera án vinnu í eitt ár eða lengur. Þar sem hópi langtímaatvinnulausra hafði fjölgað mikið frá 

árinu 2008, þá var áhersla lögð á að koma þeim í vinnu (Vinnumálastofnun, 2014b; 

Velferðarráðuneytið, 2012).  

Nýjasta samstarfsverkefni Vinnumálastofnunar og sveitarfélaga ber nafnið Stígur og 

var sett á laggirnar í nóvember 2013. Um er að ræða þjónustu fyrir einstaklinga sem eru á 

framfærslu sveitarfélaga og hafa áður klárað bótarétt sinn hjá stofnuninni. Þessi umrædda 

þjónusta felur í sér starfsráðgjöf og vinnumiðlun auk þeirra vinnumarkaðsúrræða sem eru í 

boði hverju sinni sem hafa það að markmiði að auka starfshæfni einstaklingsins. Eftir 

efnahagshrunið náðu ráðgjafar Vinnumálastofnunar ekki að sinna hópi atvinnuleitenda sem 

voru á framfærslu sveitarfélaga og því var samstarfsverkefninu Stígur komið á fót. Eftir að 

fækkað hafði í hópi atvinnuleitenda hjá Vinnumálastofnun frá því að atvinnuleysið var sem 

mest árið 2009, gafst svigrúm til þess að vinna með hópi einstaklinga sem voru á framfærslu 

sveitarfélaga og stuðlað að því að koma þeim hópi bæði í virkniúrræði og vinnu. Mikilvægt er 

að þau starfsþjálfunarúrræði sem eru í boði fyrir atvinnuleitanda séu fjölbreytt til þess að 

ávinningur starfsþjálfunar skili sér fyrir einstaklinginn og samfélagið (Vinnumálastofnun, 

2013).  

Til að fá fram skýrari mynd af umfangi þeirra átaksverkefna sem farið hefur verið í 

undanfarin misseri, þá er til umfjöllunar í næsta kafla hversu margir atvinnuleitendur hafa 

nýtt sér hvert og eitt úrræði Vinnumálastofnunar. 

1.3.2 Áhrif vinnumarkaðsúrræða 

Eins og hér hefur verið rakið hefur Vinnumálastofnun í samstarfi við sveitarfélög og aðrar 

stofnanir unnið að því að efla og virkja atvinnuleitendur með margvíslegum 

vinnumarkaðsúrræðum á síðustu árum. Ekkert þjóðfélag vill lifa við mikið atvinnuleysi í sínu 
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landi, og reyna því flest velferðarríki að sporna við þeim áhrifum sem atvinnuleysi hefur á 

einstaklinga með því að virkja þá til þátttöku í vinnumarkaðsúrræðum samanber kenningu 

Jahoda um dulda virkni (Janlert og Hammarström, 2009). Þau úrræði fela í sér virkni en með 

því er átt við, að atvinnuleitendur mæti á þann stað sem þeir eru boðaðir á, sýni áhuga og 

séu í samskiptum við annað fólk. Oft hefur hið hefðbundna skipulag, sem einstaklingur fylgir 

þegar hann er í vinnu, riðlast við atvinnumissi. Því er svo mikilvægur þáttur að manneskjur 

séu í virkni á meðan á atvinnuleysi stendur svo þeir hafi einhvern hvata til þess að takast á 

við líðandi dag (Ritzer og Goodman, 2003; Furnham, 2005). Við rannsóknir á atvinnuleysi 

hefur oft verið einblínt á efnahagslegar afleiðingar þess fyrir samfélagið. Nú á tímum beinast 

rannsóknir frekar að félagslegum og heilsufarslegum afleiðingum þar sem komið hefur í ljós 

að þeir þættir leika ennþá stærra hlutverk í að atvinnulausir geti orðið virkir samfélagsþegnar 

á ný (Verick, 2009; Paul o.fl.,2009).  

Kannað hefur verið hver raunveruleg áhrif eru af úrræðum sem standa til boða fyrir 

atvinnulausa og geta úrræðin verið mismunandi eftir löndum. Vastamaki, Moser og Paul 

(2009) skoðuðu áhrif virkniúrræða sem fólust í því að virkja atvinnuleitendur á þann hátt að 

hitta annað fólk, mæta í boðanir og vera í samskiptum við aðra einstaklinga. Þeirra 

niðurstöður sýndu að þátttakandi þarf að upplifa úrræði sem jákvæðan hlut til þess að hann 

vilji taka þátt, ef svo var ekki voru virkniáhrif af úrræðinu engin á atvinnuleitandann. Þeir 

telja því mikilvægt að úrræði sem einstaklingar eru sendir í séu vel ígrunduð út frá 

persónumiðuðu sjónarhorni til þess að þau virki á þann hátt að hann viðhaldi daglegri rútínu, 

sé félagslega virkari og virkari í atvinnuleit (Vastamaki o.fl., 2009; Paul o.fl., 2009; Audhoe 

o.fl., 2010).  

Fleiri fræðimenn taka undir með Vastamaki og félögum um mikivægi 

persónumiðaðrar ráðgjafar og má þá nefna Kluve (2010). Rannsókn hans fól í sér samanburð 

á 199 úrræðum í 19 Evrópulöndum á tímabilinu 2007 - 2010. Niðurstöður hans sýna að það 

úrræði sem kom best út var það sem bauð upp á vinnu. Það er að segja samningur um vinnu í 

tiltekinn tíma þar sem einstaklingur á möguleika á áframhaldandi vinnu við lok samnings 

(Kluve, 2010).  

Innlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna fram á mikilvægi virkniúrræðanna. Í 

rannsókn sem gerð var á vinnumarkaðsúrræðinu Atvinnutorgi kom fram að þátttakendur í 

úrræðinu virtust allir vera sammála um að Atvinnutorg sem úrræði fyrir atvinnulaus 
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ungmenni sé að virka og sé þarft verkefni (Nýsköpunarsjóður námsmanna og 

Reykjavíkurborg, 2013). Flestir þátttakendur nefndu að það mikilvægasta við þjónustu 

Atvinnutorgs sé persónumiðuð þjónusta líkt og Vastamaki og Kluve höfðu bent á í sínum 

rannsóknum auk mikilvægis þess að koma þeim notendum í virkni sem hafa verið vanvirkir í 

lengri tíma (Nýsköpunarsjóður námsmanna og Reykjavíkurborg, 2013). 

Í skýrslu félags- og húsnæðismálaráðherra um árangur vinnumarkaðsaðgerða fyrir 

ungt fólk kom fram að þau úrræði sem fela í sér nám eða starfsþjálfun skila bestum árangri 

þegar skoðað er nánar hlutfall þeirra sem ekki hafa verið skráðir aftur sem atvinnuleitendur 

hjá stofnuninni 90 dögum eftir að þátttöku í tilteknu verkefni lauk. Þannig sýna tölulegar 

upplýsingar frá Vinnumálastofnun samanber töflu 1, að 54% af þeim sem tóku þátt í 

vinnumarkaðsúrræðum sem tengdust námi á árinu 2012 höfðu ekki verið skráðir aftur án 

atvinnu hjá stofnuninni 90 dögum eftir að þátttöku þeirra í úrræði lauk. Hið sama á við um þá 

sem tóku þátt í starfsþjálfunarúrræðum en þar var hlutfallið um 74%. Að mati 

Vinnumálastofnunar skila svokölluð grunnúrræði og námskeið minnstum árangri enda eru 

þau úrræði almennt hugsuð sem undirbúningur fyrir atvinnuleit eða þátttöku í náms- eða 

starfstengdum úrræðum (Alþingi, 2013).  

Tafla 1. Þátttökufjöldi atvinnuleitenda eftir tegund virkniúrræða á árunum 2009-2012 og árangur í hverju úrræði fyrir sig 
(Alþingi, 2013). 

  Grunnúrræði Námskeið Námsleiðir Atvinnutengt 

Starfs-
þjálfun-
arúrræði Samtals 

2009 702 608 864 28 484 2686 

árangur 31% 32% 43% 39% 51%   

2010 109 956 1007 831 231 3134 

árangur 32% 28% 39% 44% 60%   

2011 1587 1991 1274 198 399 5449 

árangur 31% 28% 62% 48% 70%   

2012 1049 1103 621 174 685 3632 

árangur 38% 31% 54% 50% 74%   

Í minni rannsókn er sjónum beint að upplifun ungra atvinnuleitenda af 

vinnumarkaðsúrræðum og hvernig þau nýtast þeim til virkni í atvinnuleitinni. Í skýrslu 

Alþings frá árinu 2013 var atvinnulausum einstaklingum fylgt eftir til að kanna hvort þeir 

væru komnir í vinnu 90 dögum eftir virkniúrræði. Þar var ekki verið að kanna upplifun 

úrræða eða hvernig þau hafa almennt nýst í atvinnuleitinni, heldur einungis verið að kanna 
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hvort viðkomandi væri kominn í vinnu þrem mánuðum eftir virkniúrræði. Atvinnuleysi veldur 

rofi á starfsferli hans og því þarf hann að fara í naflaskoðun og finna hvar hans áhugasvið 

liggur og hverjir hans hæfileikar eru. Vinnumarkaðsúrræði geta aukið möguleika 

atvinnuleitanda á að fá vinnu við hæfi. Einstaklingur sem skilgreint hefur sjálfan sig og leitar 

stöðugt leiða til að ná settum markmiðum, getur á árangursríkan hátt komið sér á framfæri á 

vinnumarkaðnum (Alþingi, 2010). 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er því að skoða félagslega stöðu og mögulega 

einangrun ungra atvinnuleitenda á aldrinum 18-25 ára, reynslu almennt af atvinnuleysi, 

afleiðingum þess og þeim úrræðum sem hafa staðið þeim til boða. Vinnan stuðlar að dulinni 

virkni samanber kenningu Jahoda og áhrifin sem verða ef einstaklingur missir þá virkni geta 

haft þær afleiðingar að hann missir tök á daglegu skipulagi auk þess sem félagsleg tengsl 

rofna við atvinnumissi. Einstaklingur sem misst hefur vinnuna hefur ekki eins mikinn pening á 

milli handanna líkt og líkanið um efnahagslegan skort fjallar um, getur það haft áhrif á 

daglegt líf, athafnir og heilsu hans. Í rannsókn Fjólu Daggar Gunnarsdóttur og Ingibjargar 

Jónsdóttur (2010) voru skoðuð félagsleg, andleg og líkamleg áhrif atvinuleysis og hvernig 

úrræði koma einstaklingum til aðstoðar í atvinnuleysinu. Niðurstöður þeirrar rannsóknar 

voru að úrræðin voru mjög mikilvæg fyrir hinn atvinnulausa, bæði til að auka möguleika á 

vinnumarkaði og til að eflast félagslega. Rannsókn Karítasar Sóleyjar Hasler (2013) einblíndi á 

mikilvægi námsúrræða. Helstu niðurstöður þeirra rannsóknar studdu mikilvægi námsúrræða 

þar sem stór hluti ungra atvinnuleitenda er með grunnmenntun auk þess sem brýnt væri að 

minnka einsleitni í menntakerfinu og gera verknámi hærra undir höfði. Þessari rannsókn er 

ætlað að fá fram hvaða úrræði Vinnumálastofnunar hafa nýst þessum hópi vel og hvaða 

úrræði væri hægt að leggja meiri áherslu á til að styðja betur við unga atvinnuleitendur í 

framtíðinni og til þess að fá samsvörun við aðrar rannsóknir sem hafa verið gerðar um 

vinnumarkaðsaðgerðir. Einnig er brýnt hvernig þau líta á sína möguleika á vinnumarkaði til 

að hægt sé að vinna með þeim í að efla sjálfsmynd þeirra og ýta undir jákvæða 

starfsferilsþróun. Oft er hægt að rekja brotna sjálfsmynd einstaklinga til grunnskólagöngu 

hafi einstaklingar orðið fyrir barðinu á einelti í grunnskóla. Byggja þarf upp sjálfsmynd 

einstaklinga með hjálp sérfræðinga eins og til dæmis sálfræðinga, félagsráðgjafa og náms- og 

starfsráðgjafa.  



28 

1.4 Rannsóknarspurningar 

Ungir atvinnuleitendur eiga á hættu að missa tilfinningu fyrir stöðu sinni, markmiðum og 

tilgangi. Sjálfsmynd þeirra getur beðið hnekki og félagsleg tengsl utan heimilis glatast sem 

eykur hættu á félagslegri einangrun (Furnham, 2005). Lykilhugtak í kenningu Bandura um 

félagslegan og hugrænan starfsferil er trú á sinni eigin getu. Með hugtakinu trú á eigin getu 

er átt við trú einstaklingsins á að samhæfa hegðun sína og hugsanir á leið sinni að settum 

markmiðum. Reynsla af árangri skiptir miklu máli hvað varðar það að þeir hafi trú á eigin 

getu og hæfileikum (Lent o.fl., 2002; Lent og Brown, 2001).  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er því að skoða félagslega stöðu og mögulega 

einangrun ungra atvinnuleitenda á aldrinum 18-25 ára, reynslu almennt af atvinnuleysi, 

afleiðingum þess og þeim úrræðum sem hafa staðið þeim til boða. Þrátt fyrir að atvinnuleysi 

meðal ungs fólks hafi aukist hér á landi, fór úr því að vera um 6% árið 2007 yfir í að vera 

orðið rúmlega 16% árið 2009 hefur lítið verið rannsakað hver upplifun þeirra sjálfra er, 

hvernig þau meta líðan sína, stöðu og möguleika á vinnumarkaði (Hagstofa Íslands, 2011; 

2015). Þess vegna ákvað ég að rannsaka unga atvinnuleitendur og stöðu þeirra í samfélaginu 

og vonast ég til að rannsóknin nái bæta við þekkingu fyrri rannsókna, auka skilning 

samfélagsins, fagaðila og annarra sem með þessum hópi vinna til þess að hægt sé að styðja 

betur við hóp ungra atvinnuleitenda. 

 

Rannsóknarspurningar sem leitast verður við að svara eru eftirfarandi: 

1. Hver er upplifun atvinnuleitandans á stöðu sinni í samfélaginu, líðan og virkni? 

2. Hvernig úrræði og ráðgjöf nýtast þessum hópi? 

3. Hvernig líta ungir atvinnuleitendur á framtíðarmöguleika sína? 
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2 Aðferð 
Aðferðin sem notast er við í þessari rannsókn telst til eigindlegra rannsóknaraðferða (e. 

qualitative research methods). Hún gefur rannsakandanum dýpri sýn á upplifun 

einstaklingsins á tilteknu viðfangsefni þegar aðstæður og athafnir hjá þeim eru til rannsóknar 

(Berg, 2009; Esterberg, 2002). Aðferðin beinist að því að afla gagna um það hvernig fólk 

túlkar umhverfi sitt og aðstæður. Þátttakendur sjálfir fá tækifæri til að koma eigin 

sjónarhornum á framfæri og lýsa því hvaða merkingu þeir leggja í líf sitt og athafnir 

(Neuman, 2006; Rannveig Traustadóttir, 1993). Þar sem meginmarkmið þessarar rannsóknar 

er að kanna reynslu og upplifun ungra atvinnuleitenda af atvinnuleysinu, afleiðingum þess og 

þeim úrræðum sem staðið hafa þeim til boða, taldi ég aðferðina henta best viðfangsefni 

rannsóknarinnar. 

Í rannsókninni er notast við viðtalsaðferð þar sem byggt er á hálf stöðluðum viðtölum 

(e. semistructured interviews). Með því er átt við að rannsakandi styðjist við viðtalsramma 

sem byggður er á fyrirfram ákveðnum hugmyndum sem rannsakandi gefur sér við upphaf 

rannsóknar og út frá því fræðilega sjónarhorni sem verkefnið snýr að. Leitast verður við að fá 

fram mat og upplifun atvinnuleitandans á stöðu sinni og möguleikum á vinnumarkaði. Viðtöl 

eru oftast notuð við öflun upplýsinga eins og í þessari rannsókn þar sem tilgangur hennar er 

að fá sýn og upplifun ungra atvinnuleitenda á sinni félagslegu stöðu og þeim úrræðum sem 

þeir hafa tekið þátt í (Berg, 2009; Esterberg, 2002). 

2.1 Þátttakendur  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru átta talsins á aldrinum 18-25 ára sem höfðu glímt við 

atvinnuleysi allt frá ellefu mánuðum og upp í tuttugu og sjö mánuði. Viðmælendur voru 

fengnir af listum Vinnumálastofnunar og var haft samband við þá með ósk um þátttöku. Alls 

var haft samband við tólf einstaklinga og samþykktu átta af þeim að taka þátt í rannsókninni. 

Þátttakendur bjuggu allir á höfuðborgarsvæðinu, flestir í foreldrahúsum en fáeinir í eigin 

húsnæði. Langflestir eða sjö af viðmælendunum höfðu upplifað einelti í grunnskóla. 

Helmingur þátttakenda hafði einhvern tímann átt við áfengis- eða vímuefnaneyslu að etja. Til 

að tryggja að ekki verði hægt að rekja upplýsingar úr rannsókninni og til að gæta fyllsta 

trúnaðar hefur nöfnum þátttakenda verið breytt. Eftirtaldir einstaklingar tóku þátt í 

rannsókninni:  
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Árni er einhleypur og býr í foreldrahúsum. Hann er 25 ára og hefur verið atvinnulaus 

síðastliðið eitt og hálft ár. Hann hefur lokið grunnskólaprófi og tæplega helming af 

tilætluðum einingafjölda á framhaldsskólastigi. Áður en hann missti vinnuna þá var hann 

samhliða vinnu í framhaldsskóla þar sem hann stefndi að því að ljúka stúdentsprófi. 

Tinna er í sambúð og býr í eigin húsnæði ásamt manni sínum og tveim börnum. Hún er 24 

ára og hefur verið á atvinnuleysisskrá í 22 mánuði. Auk grunnskólaprófs hefur hún lokið 

rúmum helming af tilætluðum einingafjölda til starfsmenntunar. Áður en hún varð 

atvinnulaus var hún í hlutastarfi auk þess að vera í skóla.  

Steinar er einhleypur og býr í foreldrahúsum. Hann er 22 ára og hefur verið án vinnu 

síðastliðna 27 mánuði. Hann hefur lokið grunnskólaprófi. Áður vann hann í þjónustustarfi hjá 

útflutningsfyrirtæki. 

Grétar er í sambúð og býr ásamt konu sinni í eigin húsnæði. Hann er 23 ára og hefur verið 

atvinnulaus síðustu 18 mánuði. Hann hefur lokið grunnskólaprófi auk starfsmenntunar. Áður 

en hann varð atvinnulaus var hann í þjónustustarfi. 

Hanna er einhleyp og býr í foreldrahúsum. Hún er 19 ára og hefur verið án vinnu í tæpt ár 

eða síðustu 11 mánuði. Hún hefur lokið grunnskólaprófi. Áður en hún varð atvinnulaus vann 

hún þjónustustarf. 

Bergur er einhleypur og býr hjá ættingja. Hann er 21 árs og hefur verið án vinnu síðastliðið 

ár. Hann hefur lokið grunnskólaprófi og auk þess um fjórðungi af tilætluðum einingafjölda á 

framhaldsskólastigi. Áður vann hann sem bílstjóri. 

Margrét er einhleyp og býr hjá vini sínum. Hún er 23 ára og hefur verið atvinnulaus síðustu 

18 mánuði. Hún hefur lokið grunnskólaprófi. Fyrir atvinnuleysi vann hún þjónustustarf. 

Haraldur er einhleypur og á eitt barn. Hann býr í foreldrahúsum. Hann er 24 ára og hefur 

verið án vinnu síðustu 15 mánuði. Hann hefur lokið grunnskólaprófi auk nokkurra eininga á 

framhaldsskólastigi. Fyrir atvinnuleysi vann hann afgreiðslustarf á skyndibitastað. 
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2.2 Framkvæmd og gagnaöflun 

Rannsóknin var framkvæmd vorið 2015, undirbúningur hennar hófst í september 2014 og 

lauk vinnu hennar í apríl 2015. Við val á þátttakendum var notast við markmiðsúrtak þar sem 

úrtakið er valið eftir markmiði rannsóknar og því þurftu þátttakendur að vera á aldrinum 18-

25 ára og hafa fengið atvinnuleysisbætur frá Vinnumálastofnun að lágmarki síðustu þrjá 

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

skoða félagslega stöðu ungra atvinnuleitenda og mögulega einangrun á aldrinum 18-25 ára 

sem höfðu verið án vinnu í að minnsta kosti þrjá mánuði og fá þá til að lýsa reynslu og 

upplifun sinni af atvinnuleysinu, afleiðingum þess og þeim úrræðum sem hafa staðið þeim til 

boða. Rannsakandi hefur unnið síðustu þrjú ár með ungu fólki hjá Vinnumálastofnun og er sá 

hópur hér til skoðunar. Því lá best við að rannsakandinn fengi leyfi fyrir að velja úrtakið í 

gegnum Vinnumálastofnun. Rannsakandi útbjó kynningarbréf (sjá viðauka 2) sem sent var á 

þátttakendur. Ef einstaklingurinn samþykkti að taka þátt var hann boðaður í viðtal hjá 

rannsakanda og upplýst samþykki (sjá viðauka 3) fengið áður en viðtalið hófst. 

Tekin voru viðtöl við átta þátttakendur. Viðtalstíminn var mislangur og spannaði frá 

40 mínútum upp í 60 mínútur. Viðtölin fóru fram í fundarherbergi sem rannsakandi hafði til 

afnota. Við þessa rannsókn var notast við viðtalsaðferð þar sem undirstaðan byggist á hálf 

stöðluðum viðtölum. Með því er átt við að rannsakandinn styðjist við fyrirframgerðan 

viðtalsramma (sjá viðauka 4). Í viðtölunum var leitað eftir upplýsingum um 

fjölskylduaðstæður og vini þar sem reynt var að fá fram félagslega stöðu unga 

atvinnuleitandans. Viðmælendur voru einnig spurðir út í félagslega virkni og athafnir og 

hvort líðan og virkni hefðu breyst í kjölfar atvinnumissis. Auk þess var spurt um reynslu af 

vinnumarkaðnum og vinnumarkaðsúrræðum til að fá fram reynslu og upplifun þeirra af þeim 

og stöðu sinni á vinnumarkaði. Að lokum til að fá fram hvernig hægt væri að bæta stöðu 

þeirra á vinnumarkaði voru þátttakendur spurðir út í námsferil sinn og hvaða hindranir væru 

á vegi þeirra til þess að hefja nám á ný. Allir viðmælendur voru upplýstir um að allt sem færi 

okkar á milli væri trúnaðarmál og að öllum upplýsingum um þau atriði sem gætu verið rakin 

til viðmælenda yrði breytt við úrvinnslu.  

Í viðtölunum reyni ég að fá fram upplifun þátttakenda af atvinnuleysinu út frá 

kenningu Jahoda um dulda virkni þar sem vinnan stuðli að dulinni virkni. Áhrifin sem verða ef 

einstaklingar missa þá virkni geta haft þær afleiðingar að hann missir þá rútínu sem hann var 
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í þegar hann þurfti að mæta á ákveðinn stað á vissum tíma. Tengsl við einstaklinga fyrir utan 

heimili minnka og getur það stuðlað að félagslegri einangrun. Annað líkan sem stuðst var við 

er um efnahagslegan skort, þar er lagt upp með að athafnir einstaklings sem missir vinnuna 

minnka þar sem hann hefur ekki eins mikinn pening á milli handanna. Spurningar sem snúa 

að úrræðum Vinnumálastofnunar eru settar fram til þess að bera saman við fyrri rannsóknir 

á áhrifum vinnumarkaðsaðgerða. Þar af leiðandi eru þessar spurningar settar fram til þess að 

fá samsvörun við aðrar rannsóknir sem hafa verið gerðar um vinnumarkaðsúrræði. Til að fá 

fram sjálfsmynd einstaklingsins, trú á eigin getu og markmið hans í tengslum við kenningu 

Bandura um félagslegan og hugrænan starfsferil þá voru viðmælendur spurðir út í styrkleika 

sína, veikleika og framtíðaráform. 

Viðtölin voru tekin upp á stafrænt hljóðupptökutæki og afrituð orðrétt. Þegar öflun 

gagna var lokið var hafist handa við að greina viðtölin og stuðst var við aðferðir grundaðrar 

kenningar (e. grounded theory) við þá vinnu. Í aðferðum grundaðrar kenningar felst að ekki 

er farið af stað með fyrirfram mótaðar kenningar eða tilgátur heldur koma þær frekar í ljós 

þegar farið er yfir gögnin að viðtölum loknum og þannig fær rannsakandinn heildarmynd af 

upplifun þátttakenda á málefninu (Esterberg, 2002). Viðtölin voru lesin nokkrum sinnum yfir 

til að leita að mynstri í gögnunum. Í byrjun yfirferðar voru gögnin lesin út frá opinni kóðun (e. 

open coding) sem felur í sér að fara yfir gögnin með opnu hugarfari þar sem gögnin eru ekki 

þrengd og lesin línu eftir línu. Að því loknu var notast við markvissa kóðun (e. selective 

coding) en hún lýsir sér í því að fara í gegnum gögnin og finna út flokka eða þemu sem eiga 

við gögnin og lýsa þeim vel (Esterberg, 2002). 

2.3 Siðferðileg álitamál  

Þegar rannsóknir eru gerðar ber að hafa í huga að hagsmunir þátttakenda skaðist ekki við 

þátttöku í rannsókninni. Til þess að framfylgja því var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar  

nr. S7200/2015 (sjá viðauka 1) og unnið var eftir reglum hennar um meðferð 

trúnaðarupplýsinga og gagna. Til að þátttakandi sé fullkomlega upplýstur áður en rannsókn 

hefst þarf rannsakandi að veita þátttakendunum nægilega vitneskju um meðferð 

rannsóknargagna. Það var gert með upplýstu samþykki sem þátttakandi skrifaði undir í 

upphafi. Þar kom fram að allt sem færi fram milli rannsakanda og þátttakanda væri 

trúnaðarmál og að öllum upplýsingum um þau atriði sem gætu verið rakin til viðmælendanna 
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yrði breytt við úrvinnslu rannsóknar. Einnig var þátttakendum gefinn kostur á að hætta 

þátttöku á öllum stigum rannsóknarinnar. 

Rannsakandinn sjálfur er meðvitaður um aðkomu sína og um þau áhrif sem hann 

getur haft á þátttakendur. Útkoma eigindlegrar rannsóknar er ekki tölulegur samanburður 

heldur hugtök eða þemu sem lýsa því hvað er sameiginlegt með reynslu eða upplifun 

mismunandi hópa og einstaklinga. Þrátt fyrir að úrtakið sé lítið þá geta niðurstöður 

eigindlegra rannsókna gefið okkur vísbendingar um upplifun úrtaksins á rannsóknarefninu 

sem gæti notast sem leiðarvísir fyrir frekari rannsóknir (Berg, 2009; Esterberg, 2002). 
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3 Niðurstöður 
Þegar viðmælendur voru spurðir um fjölskylduaðstæður, félagslega virkni, reynslu af 

vinnumarkaði og vinnumarkaðsúrræðum komu fram ákveðin meginþemu sem unnið var 

með. Í ljósi þess sem kom fram í viðtölum við þátttakendur er niðurstöðum skipt í þrjá kafla. 

Fyrst ber að nefna daglegt líf en þar fæst góð innsýn inn í daglegar athafnir, líðan og virkni 

auk félagslegs stuðnings eftir atvinnumissi. Síðan er fjallað um reynslu af 

vinnumarkaðsúrræðum en þar er dregin fram reynsla ungra atvinnuleitenda af 

vinnumarkaðsúrræðum á vegum Vinnumálastofnunar. Að lokum er fjallað um framtíðarsýn 

og möguleika á vinnumarkaði en þar er velt upp möguleikum ungra atvinnuleitenda ásamt 

framtíðarsýn á vinnumarkaði.  

3.1 Daglegt líf 

Þegar skoðaður er félagslegur bakgrunnur viðmælenda og sá stuðningur sem þeir hafa auk 

daglegrar líðan og virkni eftir atvinnumissi, komu fram eftirfarandi þemu: skortur á 

dagsskipulagi, framtaksleysi, minnkandi sjálfsálit og stuðningur.  

Skortur á dagsskipulagi 

,,Mér finnst oft þægilegt að fara út að keyra til að líða eins og ég sé að gera eitthvað.“ 

Þegar viðmælendur voru beðnir um að lýsa hefðbundnum degi hjá sér eftir atvinnumissinn 

þá áttu þeir það sameiginlegt að þykja mikilvægt að reyna að halda í einhverjar daglegar 

athafnir svo sem að vakna alltaf á sama tíma. Eins áttu viðmælendurnir það sammerkt að 

reyna að hitta vini eða fjölskyldu í hádegis- eða kvöldmat. Auk þess voru allir viðmælendurnir 

á því að sífellt erfiðara hafi verið að halda rútínu eftir að tímabil atvinnuleysis lengdist og 

sífellt meiri áskorun myndi felast í því að halda daglegum athöfnum gangandi.  

Hanna segir að fyrst um sinn eftir atvinnumissinn hafi verið erfitt að halda rútínu en 

núna sé það mun léttara þar sem hún sé nýbyrjuð að stunda líkamsrækt. Hún býr heima og 

segist umgangast mikið fjölskyldu sína og vini en oftast er hún með vinkonu sinni sem æfir 

með henni á hverjum degi og það hjálpi henni mikið til þess að halda í daglega virkni. Steinar 

og Haraldur eru á sama máli og reyna að halda daglegum athöfnum í föstum skorðum með 

hjálp hreyfingar. Grétar og Árni fara aðrar leiðir til að halda sér virkum. Grétar nefnir 

mikilvægi þess að nota hugmyndaflugið til að halda sér virkum. Til að mynda er hann nýlega 

búinn að setja sér það markmið að halda sér virkum með textaskrifum. Árna líður einnig 
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betur ef honum finnst eins og hann sé að gera eitthvað til að mynda fer hann oft á rúntinn og 

þá jafnvel til að kaupa sér eitthvað í búðinni til að honum líði eins og hann sé að gera 

eitthvað.  

Tinna er með ungar dætur á heimilinu og þakkar hún börnunum sínum fyrir að vera 

með daglegar athafnir í föstum skorðum: 

 

,,Vakna klukkan 7 með stelpunum mínum, gef þeim að borða. Fer með 

eina í leikskólann og hin er heima. Svo bara tek til og úti að leika, 

labbitúr og búðina og sæki hina á leikskólann. Byrja elda kvöldmatinn 

og bara svona. Ef ég væri hins vegar ekki með börn, þá myndi ég 

örugglega sofa til hádegis og færi þá á fætur... eftir einhvern tíma ef 

það er búið að vera erfitt að finna vinnu... verður erfiðara náttúrulega 

að halda rútínu.“ 

Margrét segir að hún hafi ekki alltaf verið með daglegar athafnir í föstum skorðum 

þegar hún var í vinnu, því hún vann vaktavinnu. Hún segir að það sé ennþá stundum þannig 

hjá henni að hún vaki lengi fram eftir og sofi á daginn. Bergur tekur undir með Margréti þar 

sem hann hafi áður verið í vaktavinnu og eigi því auðvelt með að vaka lengi fram eftir. Því á 

hann erfitt með að halda góðu dagsskipulagi í atvinnuleitinni.  

Framtaksleysi 

,,Ég nenni ekki, vil ekki, geri ekki. Hér áður fyrr var maður út um allt og fullur af orku..“ 

Þegar andleg líðan viðmælenda var skoðuð og hvort líðan hafi breyst á einhvern hátt eftir 

atvinnumissi kom í ljós að líðan þeirra eftir atvinnumissi var mjög misjöfn. Sumum 

viðmælenda leið mun verr en áður og þá aðallega sökum framtaksleysis á meðan aðrir 

viðmælendur töldu líðan sína vera betri í dag en hún var þegar þeir voru í vinnu. Helsta 

skýringin sem þeir gáfu á því var aukinn frítími sem gaf þeim tækifæri til að hitta fjölskyldu og 

vini oftar en áður þegar þeir voru í vinnu. Viðmælendur lýstu því líðan sinni eftir atvinnumissi 

og þeim tilfinningum sem fylgdu atvinnuleysi á afar mismunandi vegu. 

Steinar, Tinna og Haraldur lýsa líðan sinni þannig að hún hafi batnað eftir 

atvinnumissi. Tinna sagði að hún hafi haft meiri tíma til að kíkja í heimsóknir til 

fjölskyldumeðlima svo sem systur sinnar eða ömmu og afa auk vinkvenna sinna eftir 
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atvinnumissinn. Þarna ber að hafa í huga að Tinna sem allajafna hefur ekki mikinn frítíma 

aflögu vegna móðurhlutverksins hefur mun meiri tíma í dag en fyrir tíma atvinnuleysis til að 

kíkja í heimsóknir til vinkvenna eða fjölskyldumeðlima. Steinari líður einnig betur eftir 

atvinnumissinn og gefur hann meðal annars þá skýringu að hann hafi náð að styrkja 

fjölskylduböndin undanfarið og sæst við föður sinn eftir að hafa átt í illdeilum við hann. 

Margrét og Hanna segjast ekki finna fyrir mun á líðan, þær hafi nóg að gera yfir 

daginn þar sem nánustu vinir þeirra eru líka atvinnulausir. Þær tala samt báðar um að nenna 

ekki að vera atvinnulausar mikið lengur. Margrét segir: 

 

„Ég finn engan mun að vera atvinnulaus eða með vinnu, ég var í 

vaktavinnu þannig ég vakti oft frameftir og svaf á daginn eins og ég geri 

kannski stundum núna… en þá bara ef ég hef ekkert að gera.“ 

Árni og Bergur upplifðu báðir mikið framtaksleysi eftir atvinnumissi. Árni segist hafa 

verið kraftmikill áður en hann missti vinnuna en fundið fyrir því að sú orka og almennt 

hvatinn til að fara í vinnu fjaraði sífellt meira út hjá honum eftir því sem 

atvinnuleysistímabilið lengdist. Bergur segist hafa fundið fyrir miklu orkuleysi strax á fyrsta 

mánuði eftir að hann missti vinnuna.  

Minnkandi sjálfsálit 

,,Tilhugsunin um að fara að vinna, maður er stressaður bara af því að það er svo langt síðan maður 

var í vinnu.“ 

Þegar spurt var um virkni, það er hversu virkur viðkomandi var í að leita sér að vinnu, lýstu 

viðmælendur viðhorfi til atvinnuleitarinnar og gildi hennar fyrir sig. Allir viðmælendur áttu 

það sammerkt að sýna mikla virkni þegar kom að því að sækja um og leita sér að vinnu. Hins 

vegar var ólíkt hvort viðmælendur sóttu eingöngu um störf tengd sínu áhugasviði eða hvort 

viðmælandi sótti um öll störf óháð áhuga viðkomandi. Ekki reyndist unnt að tengja það við 

hvort þátttakandi hafi glímt við langvarandi atvinnuleysi og væri því farinn að sækja um störf 

óháð áhugasviði.  

Grétar og Árni áttu það sameiginlegt að vilja komast í starf óháð áhuga þeirra á 

starfinu. Grétar er búinn að skrá sig á allar ráðningarstofurnar og hefur fengið viðtal eftir að 

hann skráði sig þar en í ljós kom í ráðningarferlinu að annar aðili var talinn hæfari en hann til 
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að fá starfið. Hann telur mestar líkur á að hann komist inn sem lærlingur í einhverja stöðu. 

Þegar Árni er spurður hvers konar störf hann sé að sækja um er hann ófeiminn við að láta í 

ljós þá skoðun sína að hann vilji fyrst og fremst komast inn á vinnumarkaðinn en ekki axla 

mikla ábyrgð í starfi. Tinna, Bergur og Hanna leggja hins vegar meiri áherslu á að finna starf 

tengt sínu áhugasviði fremur en nokkuð annað þegar þau eru spurð hvers konar starf þau 

séu að sækja um. Til dæmis svarar Tinna þessu þannig að hún sé fyrst og fremst að reyna 

komast inn í skólaumhverfið því þar liggi hennar áhugasvið. Bergur leggur líka mikla áherslu á 

að finna starf við sitt hæfi og er hann til dæmis að sækja um vinnu á lyftara, lagervinnu og 

keyrslu sem eru allt hlutir sem hann hefur gaman af. Hanna segist vera að sækja um vinnu 

sem tengist heilsu því þar liggur áhugasvið hennar. Hún skoðar alveg önnur störf en langar að 

vinna í líkamsræktarstöð og hún segir að það væri draumur að komast þar inn. 

Haraldur er svona beggja blands í sínum svörum um hvers konar störf hann sé að 

sækja um. Hann reynir að finna störf sem hann getur tengt við sitt áhugasvið en jafnframt er 

hann tilbúinn að fara að vinna önnur störf sem seint geta talist innan hans áhugasviðs. Hann 

orðar þetta þannig þegar hann er spurður um atvinnuleitina: 

 

,,Ég sótti um starf á leikskóla síðast og er farinn að horfa til þess að 

vinna með börnum annað hvort leikskóla eða grunnskóla. Eða jafnvel 

sem sópari í borgar-eða þjóðleikhúsinu, komast þar inn. En ef ég þarf 

þess þá er ég alveg til í að enda í afgreiðslustarfi.“  

Margrét sker sig svolítið úr því hún segist bara vilja prófa eitthvað nýtt þar sem hún hefur 

einungis unnið við þjónustustörf og því sæki hún um eitthvað allt annað. Hún gerir sér hins 

vegar grein fyrir að hún er ekki mikið menntuð og því er á brattann að sækja í atvinnuleitinni. 

Stuðningur 

,,Mamma er alltaf er til staðar fyrir mig, en hún er líka dugleg að ýta á mig að koma mér af stað.“ 

Segja má að félagslegt bakland viðmælenda hafi verið mjög fjölbreytt. Tveir af viðmælendum 

voru í sambúð og þar af átti annar þeirra börn. Þessir viðmælendur fengu mestan félagslegan 

stuðning innan fjölskyldu og gátu leitað til maka með sín vandamál. Sex af viðmælendum 

mínum voru einhleypir og sóttu stuðning til foreldra eða vina sinna. Þegar rætt var við 

viðmælendur um félagslegan stuðning kom í ljós að flestir þátttakendur gátu rætt sín 
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vandamál við fjölskyldu sína. En viðmælendur gátu einnig leitað til vina sinna með sín 

vandamál að frátöldum Bergi og Haraldi sem þurftu að segja skilið við gamla vinahópinn sem 

voru neyslufélagar þeirra. Hins vegar leita Steinar og Margrét frekar til vina en fjölskyldu með 

sín vandamál þar sem þau telja að vinirnir skilji þeirra stöðu betur en foreldrarnir. Bergur 

leitar til frænda síns fremur en foreldra ef eitthvað bjátar á.  

Hanna og Tinna segja að þær séu mjög nánar fjölskyldum sínum í dag og leita með 

vandamál sín til þeirra en það hefur ekki alltaf verið svoleiðis. Hanna segist bara nýverið hafa 

byrjað að treysta fjölskyldunni fyrir sínum vandamálum en Tinna segir að samskiptin við 

fjölskylduna hafi breyst eftir að hún varð eldri og komin með börn, hún segir: 

 

„Ég held að ég hafi þroskast eftir að ég átti börnin mín...það bara 

gerðist eitthvað..ég meina þá að fjölskyldan mín varð meira virði fyrir 

mér og ég vildi frekar leita til hennar með mín vandamál.“ 

 Allir viðmælendur að frátalinni Tinnu áttu fráskilda foreldra og voru allir á 

grunnskólaaldri þegar leiðir foreldra þeirra skildu. Hefur þetta haft töluverð áhrif á þá og 

báru viðtölin með sér að það hallaði töluvert á samskipti við annað hvort foreldrið og þá 

oftast það foreldri sem veitti þeim minni stuðning. Þegar talið berst að fjárhagslegum 

stuðningi fjölskyldu kemur í ljós að allir viðmælendurnir fá einhvers konar fjárhagslegan 

stuðning í formi matarboða, greiðslu á reikningum eða að þeir fái að búa í foreldrahúsum án 

þess að greiða leigu fyrir að frátöldum Bergi og Margréti sem fá engan stuðning frá 

foreldrum þar sem þau eru í litlu sambandi við fjölskyldu sína. Árni, Steinar, Haraldur og 

Tinna búa öll í foreldrahúsum og fá vissan fjárhagslegan stuðning í formi fæðis og borga enga 

húsaleigu. Steinar og Tinna segjast einnig fá pening frá foreldrum ef þau virkilega þurfa þess.  

Tinna og Grétar búa með mökum sínum í eigin húsnæði en þau segjast fá 

fjárhagslegan stuðning í gegnum boð í mat til foreldra sinna eða eitthvað sé keypt handa 

þeim sem gjöf. Grétar segir að útgjöldin hans hafi hækkað mikið eftir að hann flutti að 

heiman fyrir tveimur mánuðum: 

“Það er svo ekki frítt að vera á leigumarkaðinum...hótel mömmu var 

miklu betra..maður á enga peninga til þess að gera eftir að borga leigu 

og nauðsynjavörur sko en mamma er dugleg að bjóða okkur í mat og 

svona.“ 
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Tinna finnur ekki jafnmikið fyrir því að þurfa að standa undir fjárskuldbindingum í 

atvinnuleysinu þar sem maki hennar er í fullri vinnu og léttir það heilmikið undir með henni í 

atvinnuleysinu að þurfa ekki að hafa fjárhagsáhyggjur ofan á áhyggjur um að finna sér ekki 

vinnu við hæfi. 

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður um daglegt líf má segja að viðmælendur 

eiga það sameiginlegt að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að halda í daglegar athafnir, þó 

svo að það takist misvel hjá þeim. Misjafnt er hvort líðan þeirra hafi breyst í kjölfar 

atvinnumissis en hafi hún versnað er það aðallega sökum framtaksleysis. Þó svo að ólíkt sé 

hvort viðmælendur hafi verið að sækja um störf tengd sínu áhugasviði eða um öll störf óháð 

áhugasviði, þá eiga þeir það sameiginlegt að sýna mikla virkni í atvinnuleitinni. Félagslegt 

bakland þátttakenda er mjög fjölbreytt en þeir viðmælendur sem gátu leitað til fjölskyldu 

eða maka með sín vandamál fengu mestan félagslegan stuðning. 

3.2 Reynsla af vinnumarkaðsúrræðum 

Þegar kannað var hvort þátttakendur hefðu tekið þátt í vinnumarkaðsúrræðum svo sem 

námskeiðs- eða starfsþjálfun komu fram eftirfarandi þemu: þátttaka í úrræðum, þvinguð 

þátttaka og persónubundnari ráðgjöf. Í ljós kom að allir höfðu þeir tekið þátt í úrræðum auk 

þess sem kannað var hvort þeir hafi tekið sjálfviljugir þátt í námskeiðum eða starfsþjálfun á 

vegum Vinnumálastofnunar. Einnig var afstaða viðmælenda könnuð, það er að segja hvernig 

þeim hafi líkað í úrræðunum og var misjafnt hvernig afstaða þeirra til úrræða var. Að lokum 

komu fram hugmyndir þátttakenda að úrbótum við ráðgjöf sem gætu nýst ungum 

atvinnuleitendum. 

Þátttaka í úrræðum 

,,Ég vonaði að þetta frestaðist bara eða að konan verði bara veik eða eitthvað þannig en síðan 

bara eftir fyrsta daginn fann ég hvað þetta var fínt.“ 

Þátttakendur rannsóknar áttu það allir sameiginlegt að hafa tekið þátt í 

vinnumarkaðsúrræðum á vegum Vinnumálastofnunar. Upplifun þeirra af úrræðunum er hins 

vegar misjöfn. Meirihluti þeirra ber úrræðunum vel söguna. Árni segist hafa farið á 

ferilskrárnámskeið og fannst honum það koma sér vel í atvinnuleitinni. Auk þess fór hann á 

sjálfstyrkingarnámskeiðið Nýttu kraftinn. Hann lýsir reynslu sinni af því á eftirfarandi hátt: 
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 ,,Mér fannst það bara mjög fínt. Af því að þetta var í kirkju þá hélt ég 

að þetta væri eitthvað svona að við þyrftum að trúa á Guð til að fá 

vinnu eða eitthvað þannig. En svo var þetta mjög fínt og skemmtilegt 

fólk, skemmtileg kona sem er yfir þessu.“ 

Hann skráði sig síðan á námskeið til að öðlast vinnuvélaréttindi í gegnum Vinnumálastofnun 

þar sem hann vildi auka möguleika sína á að fá vinnu. Hann er mjög sáttur með að hafa tekið 

það námskeið en finnst hann vanta meiri þjálfun á tækin samt sem áður, þó svo að hann hafi 

tekið námskeiðið.  

Líkt og Árni var Tinna sátt með ferilskrárnámskeiðið og hafði hún fengið góða hjálp 

með ferilskrána sem hafi hjálpað henni í atvinnuleitinni. Haraldur hefur ekki sótt nein 

námskeið á vegum Vinnumálastofnunar en hins vegar fékk hann sex mánaða 

starfsþjálfunarsamning á vinnumarkaði sem hann lætur vel af. Samningurinn hafði verið 

framlengdur í níu mánuði og hefði hann mögulega getað fengið enn lengri samning hefði 

fyrirtækið ekki orðið gjaldþrota og þurft að hætta starfsemi. Margrét hefur farið á tvö 

námskeið hjá Vinnumálastofnun. Hún fór á sex vikna virkninámskeið og seinna fór hún á 

sjálfstyrkingarnámskeið. Hún segir að virkninámskeiðið hafi verið fínt en of langt að hennar 

mati.  

Hjá öðrum þátttakendum eru skiptar skoðanir á gagnsemi úrræðanna og hvort þau 

eigi við áhugasvið þeirra. Steinar segist einungis hafa farið á ferilskrárnámskeið og fannst 

honum það ekki skemmtilegt auk þess sem umhverfið hafi verið niðurdrepandi og hafi það 

hjálpað honum takmarkað í vinnuleitinni. Grétar kveðst hafa farið á nokkur námskeið og hafi 

þau verið jafnmisjöfn og þau eru mörg. Bergur segist bæði hafa tekið þátt í námskeiðum á 

vegum Vinnumálastofnunar sem og starfsþjálfun og segir líkt og Grétar að námskeiðin hafi 

verið misgagnleg, þrátt fyrir að hann viðurkenni að sum þeirra eins og til dæmis 

ferilskrárgerð eigi eftir að koma sér vel í atvinnuleitinni.  

Þvinguð þátttaka 

,,Þetta er ekki fyrir mig, því að ég veit að ef ég er skikkaður til að taka þátt þá aukist líkurnar á að 

ég kunni ekki að meta það sem verið er að gera.“ 

Meirihluti viðmælenda var á þeirri skoðun að þvingun á þátttöku í námskeiði hefði neikvæð 

áhrif á upplifun og viðhorf þeirra til námskeiðsins. Þrátt fyrir það höfðu til dæmis Árni og 
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Tinna náð að yfirstíga það viðhorf og eftir á að hyggja fannst þeim námskeiðin gagnleg. Tinna 

segir að þó svo að hún hafi farið þvinguð á ferilskrárnámskeið þá hafi hún verið sátt með það 

og hún hafi fengið góða hjálp með ferilskrána sem hafi hjálpað henni í atvinnuleitinni. Árni 

segir um sama námskeið að hann hafi ekki haft mikla trú á þessu úrræði til að byrja með og 

fannst einkennilegt að vera neyddur á ferilskrárnámskeiðið en þegar upp var staðið var 

námskeiðið gagnlegt og hafi það hjálpað honum heilmikið í atvinnuleitinni. Það er 

sameiginlegt með þeim námskeiðum sem Árni hefur farið á að í báðum tilfellum var hann 

látinn fara á umrædd námskeið, hann segist hafa verið neikvæður í fyrstu yfir því að vera 

skikkaður til þess að fara á þau en eftir á að hyggja hafi þau verið gagnleg, eflt hann almennt 

og þá sér í lagi í atvinnuleitinni og hann hafi fundið verulegan mun á sér við að fara á þau.  

Ekki eru þó allir þátttakendur jafn jákvæðir í garð þeirra námskeiða sem þeir hafa 

verið skyldaðir til að mæta á. Bergur segist ekki sáttur með að hafa verið þvingaður á 

námskeið, því að það hafi komið í veg fyrir að hann kláraði framhaldsskólaáfanga við 

Fjölbrautaskólann í Ármúla þar sem að námskeiðið hafi verið á sama tíma og tímarnir í 

skólanum. Margrét talar um að hún hefði verið skylduð til þess að fara á virkninámskeiðið og 

fannst henni það frekar óþægilegt en seinna námskeiðið sem hún fór á sem var sjálfstyrking 

og þá hafði hún val. Hún segir að á því námskeiði hafði hún verið mun opnari fyrir nýjungum 

og fræðslu þar sem hún ákvað sjálf að taka þátt í þessu námskeiði. Margrét segir að henni 

finnist rangt af Vinnumálastofnun að skylda atvinnuleitendur á námskeið en hún skilur að 

það sé skylda að mæta í viðtöl til ráðgjafa.  

Persónubundnari ráðgjöf 

,,Maður upplifir bara að maður sé einhver kennitala, það er ekki verið að horfa á mann út frá neinu 

öðru en því.“ 

Viðmælendurnir voru ekki á einu máli um gagnsemi úrræðanna og kom fram sú krafa í máli 

sumra þeirra að bjóða þyrfti í auknum mæli upp á persónubundnari úrræði sem ættu við 

áhugasvið hvers og eins. 

Þrátt fyrir að meirihluti þeirra hefði viljað að boðið væri upp á persónumiðaðri úrræði 

sem valkost, þá voru Árni, Haraldur og Margrét á því að Vinnumálastofnun væri að bjóða upp 

á úrræði sem væru þeim að skapi og lítið væri út á þau að setja. Fyrir utan skort á eftirfylgni 

við vinnuvélanámskeiðið kveðst Árni vera sáttur með ráðgjöf Vinnumálastofnunar og þau 

úrræði sem hann hafi tekið þátt í. Margrét segir að ráðgjöfin sem hún hafi fengið hafi 
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gagnast henni vel og er ánægð með hana. Haraldur kveðst vera sáttur við ráðgjöf 

Vinnumálastofnunar og upplifir hann það þannig að ráðgjafinn sinn sé alltaf tilbúinn að 

hjálpa sér og finnst honum þægilegt að eiga samskipti við hann. Í framtíðinni myndi hann 

vilja sjá meira aðhald til dæmis vikuleg viðtöl eða endurkomu þar sem einhver áætlun yrði 

sett upp og henni fylgt eftir með aðstoð ráðgjafans.  

Hjá meirihluta þátttakenda kemur fram krafa um persónubundnari ráðgjöf. Þegar 

Steinar er spurður hvað Vinnumálastofnun gæti gert betur er hann fljótur að svara að 

ráðgjöfin þyrfti að vera persónumiðaðri: 

 

,,Það virkar öfugt á mig þegar ég er tilneyddur til að fara eitthvert. Eina 

sem Vinnumálastofnun ætti að stefna að alltaf er helst svona að 

persónugera hvern og einn og vinna út frá því. Það hefur reyndar verið 

bætt til muna síðustu ár eða að minnsta kosti frá því að ég kom hér 

fyrst inn.“  

Tinna hefur svipaða sögu að segja af ráðgjöf Vinnumálastofnunar, það er að segja að hún 

þurfi að vera sniðin að þörfum hvers og eins atvinnuleitanda. Bergur tekur undir þetta og 

segir að úrræði Vinnumálastofnunar þurfi að mæta betur þörfum hvers og eins 

atvinnuleitanda auk þess sem biðtími eftir viðtali mætti vera styttri hjá Vinnumálastofnun. 

Þegar Grétar er spurður út í afstöðu sína til úrræða Vinnumálastofnunar stendur ekki á 

svörum frá honum:  

 

,,Það vantar ekki úrræði, það vantar kannski frekar góð úrræði... 

eitthvað sem virkar. Líka flestir sem ég tala við á þessum námskeiðum.. 

ég get alveg lifað þetta af í 2 vikur... það er ekkert þarna sem nær til 

fólks. Held að þetta gæti verið meira persónubundnara þar sem hafa 

meira val í þessu hvað fólk vill. Þetta er bara basic sálfræði um leið og 

maður velur sér e-ð í stað þess að vera skikkaður til að gera e-ð þá líður 

manni betur.“ 

Þegar hann er svo spurður hvort starfsþjálfun myndi henta honum betur er hann á því að svo 

sé ekki þar sem hann veit að starfsþjálfun myndi fela í sér að hann væri skikkaður í eitthvert 

starf og þar með aukist líkurnar á að hann kunni ekki að meta starfið og þá nenni hann þessu 

ekki. 
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Hanna telur að úrræðin sem Vinnumálastofnun býður upp á séu óspennandi. Það er 

að segja að það er ekkert sem hana langar að fara á. Hún talar um að sjálfstyrkingarnámskeið 

sem eru í boði núna henti henni ekki þar sem hún er áður búin að fara í gegnum það ferli, 

þegar hún var í bataferli vímuefnaneyslu sinnar. Hanna segist vera samt sem áður ánægð 

með ráðgjafann sinn. Hún segist ná vel til hennar og hefur hún aðstoðað hana mikið og ekki 

þá endilega með það sem tengist atvinnu heldur almenna ráðgjöf um daglegar athafnir. 

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður um þátttöku viðmælenda í 

vinnumarkaðsúrræðum má segja að þeir eiga það sameiginlegt að hafa tekið þátt í 

vinnumarkaðsúrræðum þrátt fyrir að upplifun þeirra af úrræðunum sé misjöfn. Þó svo að 

upplifun þeirra hafi verið misjöfn er langstærstur hluti þátttakenda á þeirri skoðun eftirá að 

úrræði Vinnumálastofnunar hafi verið gagnleg í atvinnuleitinni. Meirihluti viðmælenda er á 

þeirri skoðun að þvingun á þátttöku í úrræði hafi verið fráhrindandi og hafi haft neikvæð 

áhrif á viðhorf þeirra til úrræða. Kom upp sú hugmynd að Vinnumálastofnun ætti að falla frá 

þessari skyldu til úrræða en halda eftir skyldu atvinnuleitandans til að mæta í viðtöl til 

ráðgjafa. Þátttakendur eru á þeirri skoðun að Vinnumálastofnun þyrfti að bjóða upp á 

persónubundnari úrræði, þó svo að sú skoðun hafi einnig komið fram að ekkert væri út á 

Vinnumálastofnun að setja. Viðmælendur eru almennt sáttir með ráðgjafa sinn hjá 

Vinnumálastofnun.  

3.3 Framtíðarsýn og möguleikar á vinnumarkaði 

Þegar kannað var hvernig viðmælendur meta möguleika sína á vinnumarkaði og hver 

framtíðarsýn þeirra er komu fram eftirfarandi þemu: vonleysi og skortur á menntun. Allir áttu 

þeir það sameiginlegt að vera duglegir að sækja um störf og upplifðu mikla höfnun þegar 

þeim var neitað um starf. Þegar þeir voru látnir meta framtíðarsýn sína kom í ljós að flestir 

meta möguleika sína á vinnumarkaði ekki góða og upplifðu flestir viðmælenda stöðu sína 

erfiða og lítil tækifæri á vinnumarkaði. Þeir töldu ástæðuna fyrir því hvers vegna þeir væru 

ekki ráðnir vera lítil menntun og jafnframt lítil reynsla af vinnumarkaðnum. 

Vonleysi 

,,Ég er ekki bjartsýnn á að fá vinnu við hæfi á þessum hefðbundna vinnumarkaði. Ég sé engar líkur 

á því að það gerist.“ 
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Viðmælendur áttu það sameiginlegt að vera duglegir að sækja um störf og upplifðu mikla 

höfnun og vonleysi þegar þeim var neitað um starf. Bergur og Steinar fundu fyrir því að 

umsóknir þeirra væri ekki mikils metnar og fengu þeir litlar sem engar undirtektir þar sem 

þeim var oftast ekki svarað. Árni tekur undir með þeim og segir að aftan að honum læðist 

alltaf neikvæðar hugsanir þegar hann fær ekki svar við starfsumsókn þar sem hann er búinn 

að vera lengi án vinnu og hefur það dregið niður sjálfsmynd hans: 

 

 ,,Sko mér finnst að fólk ætti að ráða mig, en ég hugsa alltaf að ég skil 

að hann ráði mig ekki svona því að ég er ekkert búinn að vera vinna í 

langan tíma það kemur alltaf þessi neikvæða hugsun eins og þegar ég 

var í viðtali á miðvikudaginn og þeir ætluðu að hringja í mig á 

föstudaginn en hringdu ekki svo ég var bara þeir ætla ekki að ráða mig 

en svo hringja þeir í mig í dag en það kemur alltaf svona ef þeir ráða 

mig ekki þá finn ég bara einhvern annan stað en svo stoppa ég alltaf að 

leita mér að nýrri vinnu. Ég er svona ekkert mjög öruggur með að byrja 

að vinna.“ 

Framtíðarsýnin er samt sem áður skýr fyrir Árna þar sem hann þráir að eignast maka 

og flytja frá mömmu og eignast bíl. Hann veit að til þess að þessi framtíðaráform verði að 

veruleika þá myndi hjálpa mikið að fá vinnu. Grétar er langt frá því að vera bjartsýnn að fá 

vinnu við hæfi þar sem hann er á sakaskrá og það hindrar hann í atvinnuleitinni: 

 

,,Nú síðast fór ég inn á allar auglýsingarstofur, það var í síðasta mánuði. 

Í einhverjum tilfellum var ég ekki nógu hæfur, í einhverjum tilfellum 

voru þeir ekki að leita að starfskrafti en oft var þetta út af þessu 

sakarskrárdóti. Þá hefðu þeir verið til í að ráða mig sem lærling, en svo 

er fullt af fólki ekki á sakaskrá –af hverju að ráða mig þegar svo margir 

aðrir eru með hreina sakaskrá?“ 

Auk þess segist hann eiga erfitt með að vinna með öðru fólki og á erfitt með að taka 

við skipunum og hefur það oft verið honum til trafala í gegnum tíðina. Framtíðarsýnin hans 

er því mjög óljós, sér í lagi á meðan brot hans eru ekki fyrnd og hann er á sakaskrá. Haraldur 

er bjartsýnni en Grétar og segist vel geta fengið starf við hæfi. Það sem hjálpi honum einna 
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mest sé hve viðkunnanlegur hann er og að hann sé duglegur í vinnu og svo lengi sem góður 

vinnuandi ríkir og hann hafi áhuga á starfinu þá geti hann vaxið í starfi. Hins vegar á hann 

erfitt með að haldast í óáhugaverðu starfi eða þar sem vinnuandi er slæmur. Í framtíðinni 

langar hann að fara i leiklistarnám, jafnvel erlendis ásamt því að stofna fjölskyldu. Hann 

finnur fyrir þörf fyrir því að eignast sjálfur sitt eigið húsnæði og segist vera orðinn það gamall 

að hann eigi erfitt með að vera upp á aðra kominn fjárhagslega.  

Skortur á menntun 

,,Af hverju ætti einhver að ráða mig sem er bara með grunnskólapróf í starfið?“ 

Þegar kannað var hvernig viðmælendur mátu möguleika sína á vinnumarkaði og 

framtíðarsýn þá kom í ljós að flestir mátu möguleika sína á vinnumarkaði ekki góða vegna 

þess að þeir hefðu litla reynslu af vinnumarkaðnum og þeir væru með litla menntun. Þegar 

leitað var eftir því hvað hindraði þátttakendur í að mennta sig frekar er það áhugaleysi 

annars vegar og peningaskortur hins vegar. Bergur metur möguleika sína á að fá vinnu ekki 

góða þar sem hann sé alltaf inni á þessum vinnumiðlunum og fær samt sjaldan svar við 

umsóknum sínum og fái hann svar þá er það ávallt neikvætt. Hann finnur fyrir takmörkuðum 

möguleikum sínum á vinnumarkaði sökum lítillar menntunar. Bergur nefnir mikilvægi þess að 

fá einhverja vinnu til að geta séð fyrir sér sjálfur og koma sér frá frænda sínum í nánustu 

framtíð og búa í sinni eigin íbúð. Steinar tekur í sama streng og Bergur og finnur hann fyrir 

því að möguleikar hans á að fá vinnu eru takmarkaðir sökum lítillar menntunar. Hann á erfitt 

með að meta framtíð sína og finnst afar óljóst hvernig hlutirnir muni þróast hjá honum í 

framtíðinni. Hann sér fram á að þurfa að búa sér til sína eigin vinnu sjálfur. Þegar kannaðar 

voru væntingar til launa reyndust flestir viðmælendur sætta sig við útborguð laun á bilinu 

180-250 þúsund miðað við fulla vinnu. Fullar atvinnuleysisbætur eru í dag tæplega 180 

þúsund og því eru launakröfur þessa hóps, sem hefur litla menntun og litla reynslu af 

vinnumarkaði, litlar í samanburði við fullar atvinnuleysisbætur. Viðmælendur voru sammála 

því að skortur á menntun hefði áhrif á hvatann til vinnu, þar sem sökum reynsluleysis og 

skorts á menntun geta þeir ekki farið fram á mikið hærri laun en útborgaðar 

atvinnuleysisbætur.  

Ekki hafa þó allir viðmælendur sömu sýn á hlutina því Tinna er bjartsýnni á að fá 

vinnu og byggir hún þá bjartsýni á að hún trúir því að atvinnuleysi hennar sé tímabundið og 
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hún muni finna starf við hæfi helst í skólaumhverfinu. Hún sér það gerast í nánustu framtíð 

og neitar að trúa öðru en að það verði að veruleika. Haraldur er sama sinnis og Tinna og er 

hann ágætlega vongóður um möguleika sína á vinnumarkaði. Hann byggir þá skoðun sína á 

því að almennt líki fólki vel við hann og því sé þetta fyrst og fremst spurning um að komast í 

viðtal og þá séu honum allir vegir færir. Hins vegar veit hann vel að það er erfitt að komast í 

viðtal og það hefur verið mikil hindrun hingað til. Hann langar til að ferðast í framtíðinni og 

upplifa hluti, helst fyrr en síðar þar sem hann telur æskilegra að ferðast áður en hann stofni 

fjölskyldu. 

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður um möguleika ungra atvinnuleitenda á 

vinnumarkaði og framtíðarsýn þeirra má segja að þeir upplifi mikla höfnun þegar þeim hefur 

verið neitað um starf. Sér í lagi hafi þeir fundið fyrir lítilli virðingu þar sem þeir fá litlar sem 

engar undirtektir við sínum atvinnuumsóknum. Framtíðarsýn þeirra litast af takmörkuðum 

möguleikum á vinnumarkaði sökum lítillar menntunar og eiga þeir þar af leiðandi erfitt með 

að sjá hvernig hlutirnir munu þróast í framtíðinni. Ástæða þess að þeir sjá ekki fram á að 

mennta sig frekar er vegna áhugaleysis og peningaskorts. Launakröfur þeirra voru ekki 

umtalsvert hærri en útborgaðar atvinnuleysisbætur og hefur það haft áhrif á ungmennin og 

hvatann til vinnu. 
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4 Umræða 
Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða félagslega stöðu ungra atvinnuleitenda á 

aldrinum 18-25 ára og upplifun þeirra og reynslu af atvinnuleysi, afleiðingum þess og þeim 

úrræðum sem hafa staðið þeim til boða. Í þessum kafla verður rannsóknarspurningum 

svarað og niðurstöður ræddar með hliðsjón af kenningum sem kynntar hafa verið. Í ljós kom 

að niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um mikilvægi þess að halda í daglegar 

athafnir, þó svo að það takist misvel hjá þeim. Viðmælendur höfðu meiri frítíma en áður og 

gátu þar af leiðandi styrkt fjölskylduböndin við sínu nánustu eða heimsótt vini oftar. Þá gefa 

niðurstöður vísbendingu um að ungir atvinnuleitendur þurfi á persónulegri ráðgjöf að halda, 

það er að segja að hún þurfi að vera sniðin að þörfum hvers og eins atvinnuleitanda. Fram 

kemur í niðurstöðum að viðmælendur hafi upplifað að þvingun á þátttöku í úrræði hafi verið 

fráhrindandi. Það hafi haft neikvæð áhrif á viðhorf þeirra til þátttöku og reynslu af þeim 

úrræðum sem staðið hafa þeim til boða. Eins gefa niðurstöður vísbendingar um að ungir 

atvinnuleitendur meti möguleika sína á vinnumarkaði ekki góða. Flestir upplifðu stöðu sína 

erfiða og fannst þeir hafa fengið takmörkuð tækifæri á vinnumarkaði. Allir áttu þeir það 

sameiginlegt að vera virkir í að sækja um störf og upplifðu mikla höfnun þegar þeim var 

neitað um starf. Þeir töldu ástæðuna fyrir því að þeir væru ekki ráðnir í störf vera litla 

menntun og jafnframt litla reynslu af vinnumarkaðnum. Þá hefur það haft áhrif á hvata 

þeirra til vinnu hversu lítill munur er á útborguðum atvinnuleysisbótum og þeim launum sem 

þau geta farið fram í sínum störfum. 

4.1 Upplifun atvinnuleitandans á stöðu sinni í samfélaginu, líðan og virkni 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að einstaklingar í hópi ungra 

atvinnuleitenda geri sér grein fyrir mikilvægi þess að halda í daglegar athafnir, þó svo að það 

takist misvel hjá þeim. Þrátt fyrir að einkenni framtaksleysis hafi komið fram meðal nokkurra 

þátttakenda eins og hjá Bergi og Árna, hafði rannsakandi ekki búist við eins jákvæðri upplifun 

meðal viðmælenda og raun bar vitni. Þeir ungu atvinnuleitendur sem gátu leitað til fjölskyldu 

eða maka með sín vandamál fengu mestan félagslegan stuðning. 

Þegar leitað er skýringa á mismunandi upplifun ungmenna við atvinnumissi þá benda 

rannsóknir O‘Higgins (2001) og Þórodds Bjarnasonar og Þórdísar J. Sigurðardóttur (2003) á 

að atvinnumissir á þessum aldri er síður fjárhagslega íþyngjandi þar sem meirihluti þessa 
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hóps hefur þann möguleika að búa í foreldrahúsum og fær þannig húsaskjól og oft einnig 

mat auk þess að fá stundum fjárhagslegan stuðning frá foreldrum. Þar af leiðandi verður 

viðhorf þeirra öðruvísi en ella og jákvæðara til atvinnuleysisins þar sem einstaklingur getur 

litið á atvinnuleysið sem ákveðið frestunartímabil fullorðinsáranna. Ástæða þess er að hann 

hefur oft ekki eins miklar fjárhagslegar skuldbindingar og fullorðnir og þar af leiðandi hefur 

hann að jafnaði minni fjárhagsáhyggjur en fullorðnir. Þetta samrýmist vel því sem kom fram í 

viðtölum rannsakandans á þann hátt að meirihluti viðmælenda bjó í foreldrahúsum og fékk 

auk þess einhvern fjárhagslegan stuðning frá foreldrum sem mildaði töluvert 

fjárhagsáhyggjur þátttakenda. Samkvæmt kenningu Super stendur könnunarskeið yfir hjá 

atvinnulausum ungmennum þar sem þau eru skoða og reyna sigta út hvaða leiðir þau vilja 

fara í lífinu og verða sífellt meðvitaðari um sig sjálf. Á meðan á því stigi stendur má 

auðveldlega slá áhyggjum fullorðinsáranna á frest (Super, 1990; Sharf, 2006). Þegar kannaðar 

voru væntingar til launa reyndust flestir viðmælendur sætta sig við útborguð laun á bilinu 

180-250 þúsund miðað við fulla vinnu. Fullar atvinnuleysisbætur eru í dag tæplega 180 

þúsund og því eru launakröfur þessa hóps, sem hefur litla menntun og litla reynslu af 

vinnumarkaði, litlar í samanburði við fullar atvinnuleysisbætur. Það hefur því áhrif á viðhorf 

til atvinnuleysis að það sé lítill munur á þeim greiðslum sem þeir fá í atvinnuleysinu og þeim 

launum sem þeir myndu krefjast væru þeir í vinnu. Hvatinn til að fara í vinnu er því minni en 

ella þar sem munur á fjárhæð atvinnuleysisbóta og lægstu launum er ekki mikill. 

Rannsóknir O‘Higgins (2001) og Þórodds Bjarnasonar og Þórdísar J. Sigurðardóttur 

(2003) benda á að minni hætta er á að ungt fólk verði fórnarlömb félagslegrar einangrunar ef 

það heldur enn sambandi við vini eða félaga úr grunnskóla og stundar tómstundir með fólki 

sem það fær félagsskap frá. Rannsakandi getur ekki tengt þetta við sína rannsókn þar sem 

skólaganga flestra viðmælenda var slitrótt og skilaði þeim ekki vinamörgum eftir skólagöngu. 

Auk þess urðu flest þeirra fyrir barðinu á einelti í grunnskóla. Einelti brýtur niður sjálfsmynd 

manneskju og því er hugsanlegt að rekja megi atvinnuleysi þeirra í dag til þess að hafa orðið 

fyrir barðinu á einelti í grunnskóla. Einnig einkenndist skólaganga sumra þeirra af tíðum 

skólaskiptum vegna sambúðarslita foreldra sem hafði þær afleiðingar að þeir þurftu oft að 

skipta um grunnskóla og eru þar af leiðandi með lítið félagslegt bakland. Afar mismunandi 

var hversu miklum samskiptum viðmælendur voru í við vini sína og kom það meðal annars 

fram í því að viðmælandi hafði annað hvort misst tengsl við vini sökum atvinnustöðu sinnar 
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eða viðkomandi var vísvitandi að reyna að hætta samskiptum við vinahóp sinn þar sem hann 

hafði haft slæm áhrif á hann vegna áfengis-og vímuefnaneyslu. Hess, Petersen og Mortimer 

(1994) hafa sýnt fram á mikilvægi þess að atvinnulaus ungmenni haldi sambandi við jafnaldra 

sína (Hess, Petersen og Mortimer, 1994). 

Misjafnt var hvort líðan þátttakenda hafði breyst í kjölfar atvinnumissis en hafi hún 

versnað var það aðallega sökum framtaksleysis. Það getur haft afgerandi áhrif á líðan þess 

sem er atvinnulaus hvort hann fái félagslegan stuðning frá foreldrum eða vinum. Félagslegt 

bakland viðmælenda var mjög fjölbreytt og þeir viðmælendur sem voru í sambúð höfðu 

mestan félagslegan stuðning. Rannsókn Þórodds Bjarnasonar og Þórdísar J. Sigurðardóttur 

frá árinu 2003 hafa sýnt fram á að stuðningur foreldra getur verið lykilþáttur til að draga úr 

vanlíðan meðal ungmenna. Flestir viðmælendur rannsóknar höfðu stuðning frá að minnsta 

kosti öðru foreldrinu. Einn viðmælandi upplifði of mikinn þrýsting frá foreldri og því var hann 

hættur að leita eftir stuðningi þar, en það getur valdið ofálagi og vanlíðan hjá ungmenninu 

(Þóroddur Bjarnason og Þórdís J. Sigurðardóttir, 2003). Það getur hjálpað atvinnulausum 

einstaklingi að umgangast einhvern jafnaldra sem stendur sig vel í námi eða á vinnumarkaði 

og vakið með honum trú um að hann geti líka staðið sig vel. Bandura nefnir, að það getur 

virkað sem hvatning fyrir einstaklinginn að sjá aðra framkvæma úrlausn verkefna farsællega 

og getur mögulega aukið hans sjálfstrú og þörf fyrir að standa sig vel. Viðmælendur 

rannsóknarinnar gátu leitað til vina sinna með sín vandamál að frátöldum Bergi og Haraldi 

sem þurftu að segja skilið við gamla vinahópinn sem voru neyslufélagar þeirra. Þeir höfðu því 

áttað sig á þörfinni fyrir að segja skilið við sitt fyrra umhverfi í þeirri von að öðlast betra líf. 

Umhverfið er mikill áhrifaþáttur í félagsnámskenningu Bandura þar sem samskipti milli 

umhverfis, persónulegra þátta og hegðunar einstaklinga er kannað. Bandura telur að 

samskipti einstaklingsins við umhverfið hafi áhrif á hegðun hans ef umhverfið tekur hegðun í 

sátt er sú hegðun líkleg til að festast í sessi hjá honum (Bandura, 1982; Lent og Brown, 2001). 

Þátttakendur rannsóknarinnar sýndu mikla virkni í atvinnuleitinni og gerðu sér vel 

grein fyrir sínu starfsvali, einkennum þess og kröfum sem til þeirra voru gerðar. Í kenningu 

Super stendur könnunarskeiðið yfir frá um 15 ára aldri til 25 ára og á því við um þann 

aldurshóp sem hér er til umfjöllunar. Á þessum árum er manneskjan að kanna tengsl milli 

sjálfs, löngunar, starfs og hvaða möguleika hann hefur út frá hæfileikum sínum, áhugasviði 

og gildum. Á þessu tímabili eru þrjú undirstig: sundurgreining, sérhæfing og framkvæmd. 
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Með sundurgreiningu er átt við að einstaklingurinn verður meira meðvitaður um starfsval 

sitt, hvað einkennir það og hvaða kröfur hann þarf að uppfylla fyrir starf. Næsta stig er 

sérhæfing sem felur í sér ákvörðun um á hvaða starfssviði einstaklingurinn vill vinna. 

Viðmælendur rannsóknar höfðu almennt ekki augastað á einhverju ákveðnu starfssviði. 

Ástæðan gæti verið að þeir eiga erfitt með að uppfylla kröfur um einhverja ákveðna þekkingu 

eða færni sökum skorts á menntun. Að lokum er komið að framkvæmd þar sem manneskjan 

vinnur að því að fá starfið. Afar mismunandi var hjá hinum ungu atvinnuleitendum í 

rannsókninni hvort þeir sóttu einungis um öll störf óháð áhugasviði eða ekki. Því má segja að 

sökum þess hve tengslanet þeirra var takmarkað reyndist framkvæmdin að einhverju 

ákveðnu starfi ómarkviss og auk þess sem þeim tókst ekki að uppfylla hæfniskröfur fyrir 

draumastarfið. Það sem hafði síðan mest áhrif á líðan þeirra og viðhorf í atvinnuleitinni var 

að fá lítil sem engin viðbrögð við atvinnuumsóknum og finna fyrir hverfandi líkum á að 

komast í starfsviðtal (Super, 1990; Sharf, 2006). 

4.2 Úrræði og ráðgjöf fyrir unga atvinnuleitendur 

Niðurstöður rannsóknar gefa vísbendingu um að ungir atvinnuleitendur þurfi í auknum mæli 

á persónulegri ráðgjöf að halda það er að segja að hún þurfi að vera sniðin að þörfum hvers 

og eins atvinnuleitanda. Meirihluti viðmælenda er á þeirri skoðun að þvingun á þátttöku í 

úrræði hafi verið fráhrindandi og hafi haft neikvæð áhrif á viðhorf þeirra til úrræða.  

 Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 jókst atvinnuleysi langmest í aldurshópnum 18-

24 ára fyrst eftir hrun. Í ljósi þess var skipaður starfshópur tveggja ráðuneyta um stöðu ungra 

atvinnuleitenda í ágúst árið 2009 (Velferðarráðuneytið, 2009). Starfshópurinn skilaði af sér 

tillögum til úrbóta í nóvember árið 2009 þar sem fram kom að helstu einkenni ungs 

atvinnuleitanda væru þau að hann væri mjög framtakslaus, hefði litla þörf fyrir að breyta 

ástandinu og væri nokkuð sáttur við núverandi stöðu. Þá kom þar einnig fram að lítil 

hvatning hefði verið frá hinu opinbera og höfðu langflestir ungir atvinnuleitendur lítið sem 

ekkert heyrt frá Vinnumálastofnun. Helstu niðurstöður starfshópsins voru á þá leið að ungt 

fólk á aldrinum 18-24 ára þarfnaðist leiðsagnar og ungmennin þyrftu að gegna hlutverki. Það 

samrýmist vel því sem kom fram í viðtölum rannsakandans þar sem sífellt meiri áskorun 

myndi felast í því að halda daglegum athöfnum gangandi og fundu ungmennin fyrir þörfinni 

að gegna hlutverki. Viðmælendum rannsóknar gat liðið betur ef þeim fannst þeir vera að 
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gera eitthvað jafnvel þó svo að þeir væru til dæmis á rúntinum á sínum bíl. Aðgerðarleysi 

stjórnvalda getur haft svipaðar afleiðingar og í Finnlandi þar sem ,,heil kynslóð týndist“ með 

hörmulegum afleiðingum fyrir samfélagið og auðvitað sjálfa einstaklingana (Alþýðusamband 

Íslands, 2010). Þess vegna var sett meginmarkmið aðgerða gegn atvinnuleysi ungs fólks sem 

ætti að vera skipulögð virkni eða sjálfboðaliðastörf og aukin menntun fremur en afskiptaleysi 

á atvinnuleysisbótum. Í kjölfarið var ráðist í átakið Ungt fólk til athafna þar sem lögð hefur 

verið áhersla á að koma ungum atvinnuleitendum í úrræði (Alþýðusamband Íslands, 2010). 

Ungir atvinnuleitendur eru fjölbreyttur hópur og því hefur Vinnumálastofnun lagt áherslu á 

að bjóða upp á fjölbreytt úrræði meðal annars í samvinnu við ýmis fyrirtæki og stofnanir til 

að mæta þörfum þessa vaxandi hóps (Velferðarráðuneytið, 2009). 

Úrræði fela í sér virkni en með því er átt við, að einstaklingar mæti á þann stað sem 

þeir eru boðaðir á, sýni áhuga og séu í samskiptum við aðra. Hið hefðbundna skipulag, sem 

einstaklingur fylgir þegar hann er í vinnu hefur riðlast við atvinnumissi. Þess vegna er svo 

mikilvægt að einstaklingar séu í virkni á meðan á atvinnuleysi stendur svo þeir hafi einhvern 

hvata til þess að takast á við líðandi dag (Ritzer og Goodman, 2003; Furnham, 2005). Eins og 

fram hefur komið höfðu allir viðmælendur tekið þátt í einhvers konar virkniúrræði á vegum 

Atvinnutorgs, hvort sem heldur styttri eða lengri námskeið sem eiga það öll sameiginlegt að 

virkja einstaklinginn. Úrræði Vinnumálastofnunar eru mörg eða eins og einn viðmælandi 

orðaði það ,,það vantar ekki úrræði, en það vantar góð úrræði“ og þá er átt við 

persónubundnari úrræði sérsniðin að þörfum hvers og eins. Almennt hafa viðmælendur 

verið skikkaðir til að taka þátt í úrræðum og fannst fyrirfram ekkert spennandi en eftir á hafi 

námskeiðin verið ágæt. Atvinnuleitandi er skyldugur samkvæmt lögum um 

vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006 að taka þátt í þeim vinnumarkaðsúrræðum sem 

Vinnumálastofnun býður honum að taka þátt í. Ef einstaklingurinn neitar að taka þátt eða 

sinnir ekki sinni skyldu sem stofnunin leggur upp með þá er henni heimilt að skerða bætur 

hans í allt að þrjá mánuði (Lög um vinnumarkaðsaðgerðir, 2006; Vinnumálastofnun, 2014b). 

Þeir töldu þessa þvingun hafa gert úrræðin ópersónuleg og það ef maður er látinn fara á 

eitthvert námskeið, þá er ólíklegra að maður endist námskeiðið eða hafi nægan áhuga á því 

miðað við það ef maður fengi að velja sér námskeið við hæfi. Einnig eiga ungir 

atvinnuleitendur rétt á styrk hjá ýmsum símenntunarmiðstöðum en skilyrði fyrir 

styrkveitingunni er að námskeiðið efli þau í atvinnuleitinni. Þetta er í samræmi við 
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niðurstöður Vastamaki, Moser og Paul (2009) sem skoðuðu raunveruleg áhrif af úrræðum og 

sýndu að einstaklingurinn þarf að upplifa úrræði sem jákvæðan hlut til þess að það virki á 

hann, ef hann gerði það ekki voru áhrifin af úrræðinu neikvæð eða engin. Þeir telja því 

mikilvægt að úrræði sem einstaklingar eru sendir í séu vel ígrunduð út frá persónumiðuðu 

sjónarhorni til þess að þau virki sem best fyrir atvinnuleitandann (Vastamaki o.fl., 2009; Paul 

o.fl., 2009; Audhoe o.fl., 2010). Fleiri fræðimenn taka undir með Vastamaki og félögum og 

má þá nefna Kluve (Kluve, 2010). Sú staða kom upp hjá einum viðmælanda að 

þátttökuskilyrði á námskeið varð til þess að hann hætti í hlutanámi á framhaldsskólastigi sem 

hann var í samhliða atvinnuleitinni sökum þess að námskeiðið var á sama tíma og 

kennslustundir í náminu. Þar með var virkniúrræðið farið að hafa neikvæð áhrif á 

framtíðarmöguleika hans. 

Í kynningu Hrafnhildar Tómasdóttur, verkefnisstjóra átaksins Ungt fólk til athafna, á 

vegum Velferðarvaktarinnar í nóvember árið 2010 kom fram að langstærstur hluti ungra 

atvinnuleitenda hafi verið ánægður með úrræðin sem þeim buðust og töldu að þátttaka 

þeirra í úrræðum ætti eftir að auka færni og möguleika þeirra á vinnumarkaði ásamt því að 

efla þau í mannlegum samskiptum og bæta andlega líðan. Þá sýndi niðurstaða könnunar á 

vegum Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands frá árinu 2010 að þeir sem höfðu lokið 

úrræðum voru mun virkari í atvinnuleitinni samanborið við þá sem voru skemmra á veg 

komnir og því höfðu úrræðin aukið virkni atvinnuleitandans (Velferðarráðuneytið, 2010). 

Viðmælendum rannsóknar fannst á endanum úrræði sem þeir voru látnir fara í vera gagnleg 

og gætu hjálpað þeim í framtíðinni jafnvel þó svo að í upphafi hafi þeir verið ósáttir við að 

vera látnir fara í úrræðið. Óánægja viðmælenda í rannsókninni er annars vegar sú að þeir hafi 

verið skikkaðir til að taka þátt í úrræðum óháð áhuga og hins vegar krafa þeirra um að fá 

persónumiðaða ráðgjöf til að úrræðin séu sniðin að þörfum hvers og eins.  

Tölulegar upplýsingar frá Vinnumálastofnun sýna að starfsþjálfunarúrræði skila 

bestum árangri í að koma einstaklingum aftur í vinnu. Þegar skoðað er nánar hlutfall þeirra 

sem tóku þátt í starfsþjálfunarúrræði voru 74% þeirra sem tóku þátt í tilteknu 

starfsþjálfunarverkefni ekki aftur skráðir sem atvinnuleitendur hjá stofnuninni 90 dögum 

eftir að þátttöku lauk (Alþingi, 2013). Langflestir viðmælendur voru sammála um mikilvægi 

starfsþjálfunar og töldu að efla mætti hana. Svo dæmi sé tekið þá var einn viðmælandi í slíku 

úrræði og væri að öllum líkindum enn í vinnu hefði fyrirtækið ekki farið í gjaldþrot, þar sem 
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búið var að framlengja starfssamninginn hans og reyndist þetta úrræði honum mjög vel.   

Stefnumörkunin Ísland 2020 er framtíðarsýn, sem varð til í samvinnu Íslendinga um land allt 

og í samráði við sveitarfélög, samtök í atvinnulífi, landshlutasamtök og verkalýðshreyfingu, 

var lögð áhersla á mikilvægi starfsþjálfunar ásamt öðru tækifæri til náms fyrir þá sem lenda 

tímabundið út af vinnumarkaði (Forsætisráðuneytið, 2011). Í svörum viðmælenda kom fram 

að þeir virtust hafa aðlagast því að vera á atvinnuleysisbótum og þeir höfðu mikinn tíma fyrir 

sig og sína nánustu á meðan þeir eru á bótum. Úrræðin eru því mikilvæg til að ýta við ungum 

atvinnuleitendum, þar sem margir þeirra virtust vera sáttir við núverandi ástand að því leyti 

að geta ræktað samband sitt við vini og fjölskyldu en ekki sáttir við stöðu sína í heild. 

Fljótlega eftir efnahagshrunið þegar atvinnuleysi jókst hraðast í hópi ungra atvinnuleitenda 

var auðvelt að sannfæra sjálfan sig um að engin vinna væri í boði. Nú, sex árum seinna, hefur 

atvinnuleysi í þessum hópi lækkað töluvert frá því sem áður var og því er mikilvægt að hvetja 

unga atvinnuleitendur til þátttöku í vinnumarkaðsúrræðum. 

4.3 Framtíðarsýn ungra atvinnuleitenda á vinnumarkaði 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að þátttakendur í hópi ungra 

atvinnuleitenda meti möguleika sína á vinnumarkaði ekki góða og upplifðu flestir 

viðmælenda stöðu sína erfiða og fá tækifæri á vinnumarkaði. Allir áttu þeir það sameiginlegt 

að vera duglegir að sækja um störf og upplifðu mikla höfnun þegar þeim var neitað um starf. 

Þeir töldu ástæðuna fyrir því, hvers vegna þeir væru ekki ráðnir, vera litla menntun og 

jafnframt litla reynslu af vinnumarkaðnum. Ástæða þess að þeir sjá ekki fram á að mennta 

sig frekar er áhugaleysi annars vegar og peningaskortur hins vegar. Það gefur vísbendingu 

um að úrræðin dugi ekki til að ungmennin nái sér á strik til dæmis með aukinni starfsþjálfun 

þar sem langflestir viðmælenda hefur þurft að glíma við erfiða reynslu í skóla. Út úr svörum 

viðmælenda má lesa að þeir eru almennt ekki bjartsýnir á að fá vinnu á hinum almenna 

vinnumarkaði. Einn viðmælandi taldi sjálfum sér betur borgið erlendis og annar talaði um að 

hann þyrfti að búa sér sjálfur til vinnu í framtíðinni. 

Þátttakendur rannsóknar fengu sjaldnast svör þegar sótt var um vinnu og voru 

sammála um að því fylgdi mikil höfnun að fá engin svör við umsóknum sínum eða fá sífelldar 

neitanir. Er það í samræmi við það sem rannsóknir hafa sýnt að það dregur máttinn úr fólki 

og bjartsýni á að fá vinnu hverfur smátt og smátt og vonleysi tekur við. Einn viðmælandi lýsti 
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þessu ágætlega þegar hann sagðist hafa verið fullur bjartsýni við upphaf atvinnuleitar og 

hann hafi verið duglegur að sækja um vinnu en síðan hafi dregið mjög úr og núna sækir hann 

lítið um lausar stöður og segist í raun vera búinn að gefast upp á atvinnuleitinni og sér 

almennt engan tilgang með henni. Lykilhugtak í kenningu um félagslegan og hugrænan 

starfsferil frá Bandura er, trú á eigin getu. Áþreifanlegt var í viðtölum rannsakandans hve 

sjálfsmynd ungu atvinnuleitendanna var brotin og hvað þeir höfðu litla trú á sjálfum sér. Um 

leið og þeir sjá styrk sinn til að leysa vandamál fá þeir þar af leiðandi trú á eigin getu. Sum 

þeirra finna fyrir óöryggi þegar þau sækja um störf vegna þess að þau eru svo vön höfnuninni 

og hún hefur dregið sjálfstraust þeirra niður og einnig eru áhrif langtímaatvinnuleysis farin að 

koma fram í efasemdum um að þau geti farið aftur í vinnu þar sem þau hafa ekkert unnið í 

langan tíma eða allt upp í tæplega þrjú ár. Þar sem atvinnulaus ungmenni hafa ekki 

persónulega reynslu af farsælli úrlausn verkefna skortir þau oft trú á eigin getu (Bandura, 

1986; 1982; 1997). 

 Þar sem þau hafa litla sem enga skólagöngu að baki umfram grunnskólanám meta 

þau möguleika sína á að fá vinnu mjög takmarkaða, sér í lagi vinnu við hæfi. Atvinnuleysi og 

lítil menntun voru einmitt tveir af fjórum þáttum sem virkuðu á gagnkvæman hátt á 

félagslega einangrun ásamt heilsubresti og fátækt í niðurstöðum nefndar á vegum 

Evrópusambandsins (Dennis og Guio, 2003). Þeir viðmælendur sem telja sig geta unnið 

hvaða starf sem er, óháð áhugasviði, halda því fram að góður starfsandi sé lykilatriði í þeim 

tilvikum þar sem áhugi á starfi væri takmarkaður. Þar sem lágt menntunarstig þátttakenda 

var áberandi skýring á því hvers vegna ungu atvinnuleitendurnir fengu ekki vinnu, vildi 

rannsakandi leitast eftir að fá skýringu á því, hvað væri helst að hindra þá í að mennta sig 

frekar. Svörin voru samhljóða en sökum peningaleysis gætu þau ekki eytt einhverjum árum í 

skóla og við það myndu þeir missa bæturnar. Þessi staða þarf að breytast og mætti til dæmis 

reyna liðka fyrir þeim atvinnuleitendum sem hafa áhuga á að fara í nám með að gefa þeim 

tveggja mánaða reynslutíma á atvinnuleysisbótum. Þannig mætti leyfa atvinnuleitendum 

tímabundið að vera á atvinnuleysisbótum í námi á meðan þeir eru að finna hvernig þeim líkar 

námið. Samkvæmt lögunum í dag skulu atvinnuleitendur á atvinnuleysisbótum vera í virkri 

atvinnuleit og vera tilbúnir í vinnu hvenær sem er og geta því ekki sinnt námi samhliða því að 

vera á atvinnuleysisbótum (Lög um atvinnuleysistryggingar, 2006). Skortur á menntun verður 

til þess að atvinnulaus ungmenni ná ekki að komast yfir sérhæfingarstig Super og komast þar 
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af leiðandi ekki á framkvæmdarstigið þar sem manneskjan vinnur að því að fá starfið og 

finnur leiðir til að ná því fram svo sem með ráðgjöf hjá fagaðila og nýta tengslanet sitt eða 

fara í starfsviðtöl. Atvinnulaus ungmenni þurfa því stuðning í formi virkniúrræða svo sem 

námskeiða, starfþjálfunar eða frekara náms til að bæta möguleika sína á vinnumarkaði og til 

ná sínum markmiðum um framtíðarvinnu (Super, 1990; Sharf, 2006). 

Runólfur Ágústsson fyrrverandi formaður stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs gerði 

afleiðingar langtímaatvinnuleysis ungra atvinnuleitenda að umtalsefni á formannafundi ASÍ 

árið 2011. Hann sagði að ungt atvinnulaust fólk upplifði meiri samfélagslegri einangrun og 

vímuefnanotkun en jafnaldrar þeirra sem væru í vinnu eða námi. Hættan á að sætta sig við 

atvinnuleysi sem varanlegt ástand væri mikil og almennt gerðu ungmennin sér ekki grein 

fyrir því að það hefði í för með sér að lokast inn í fátækragildru með óbreyttu ástandi. Samt 

sem áður hafi um helmingur þeirra atvinnulausu ungmenna sem Reykjavíkurborg bauð vinnu 

það sumar hafnað starfinu. Þar með værum við að verða vitni að kynslóð ungs fólks sem 

hvorki hefur trú á námi né vinnu sem valkostum í lífinu og afleiðingar þess væri samfélagsleg 

sóun um ókomna framtíð nema eitthvað verði að gert (Alþýðusamband Íslands, 2011).    

Meirihluti viðmælenda upplifir litla möguleika á vinnumarkaði sökum skorts á menntun. Þeir 

eiga annars vegar erfitt með að mennta sig frekar þar sem þeir eiga erfitt með nám og hins 

vegar vilja þeir ekki missa atvinnuleysisbæturnar sem þeir myndu gera færu þeir í fullt nám. 

Ef til vill upplifa þeir að erfitt sé að læra út frá fyrri reynslu af slitróttri skólagöngu þar sem 

þeir misstu trú á eigin getu til náms. Þrátt fyrir að hafa fjárhagslegan stuðning frá fjölskyldu 

þá vilja þeir vera fjárhagslega sjálfstæðir og halda þar af leiðandi í atvinnuleysisbæturnar 

fremur en að hætta sér út í nám. Það mætti ef til vill auka hvata þeirra til náms til dæmis á þá 

leið að bjóða þeim að halda atvinnuleysisbótunum ákveðinn reynslutíma til dæmis tvo 

mánuði á meðan þeir væru í námi. Þar með væri búið að ýta þeim af stað í nám án þess að 

taka af þeim mánaðarlega fjárhæð atvinnuleysisbóta fyrst um sinn meðan þeir prófuðu sig 

áfram í því námi sem þá langaði til að skrá sig í. Fram kom í niðurstöðukafla að viðmælendur 

upplifa sig með brotna sjálfsmynd. Til að vinna betur í að efla sjálfsmynd einstaklinganna 

mætti mynda þverfagleg teymi sem kæmi fram með ólíka sýn á einstaklinginn. Teymið myndi 

samanstanda af til dæmis sálfræðingi, náms- og starfsráðgjafa, iðjuþjálfara og félagsráðgjafa. 

Eftir að hafa hitt einstaklinginn og farið yfir sögu hans myndi teymið vinna að úrræði eða 

úrræðum fyrir viðkomandi og veita honum eftirfylgni í því sem hann tæki sér fyrir hendur. 
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Þessi eftirfylgni yrði til þess að koma í veg fyrir langvarandi atvinnuleysi hjá einstaklingnum. 

Hins vegar væri þetta kostnaðarsamt og þessu úrræði væri ekki beitt nema um 

langtímaatvinnuleysi væri að ræða. Aftur á móti má færa rök fyrir að með þessu gæti hlotist 

af mikill sparnaður þegar til lengra tíma er litið þar sem óumdeilt er að langvarandi 

atvinnuleysi hefur í för með sér auknar líkur á að einstaklingur nái sér ekki á strik og endi 

mögulega á framfæri síns sveitarfélags eða jafnvel á örorku.  
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5 Lokaorð 
Í þessari rannsókn hefur sjónum verið beint að félagslegri stöðu ungra atvinnuleitenda ásamt 

reynslu og upplifun þeirra af atvinnuleysinu, afleiðingum þess og þeim úrræðum sem hafa 

staðið þeim til boða. Til að meta stöðu þeirra studdist rannsakandi við eigindlega 

rannsóknaraðferð þar sem stuðst var við hálf staðlaðan viðtalsramma. Svör viðmælenda 

bjuggu til þemu og mótuðu áherslupunkta sem komu fram í viðtölunum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að einstaklingar í hópi ungra atvinnuleitenda finni 

fyrir versnandi líðan sökum framtaksleysis í kjölfar atvinnumissis. Áþreifanlegt var hve 

sjálfsmynd þeirra var brotin og hvað þeir hafa litla trú á sjálfum sér. Þar sem þeir hafa litla 

sem enga skólagöngu meta þeir möguleika sína á að fá vinnu mjög takmarkaða, sér í lagi 

vinnu við hæfi. Félagsleg staða þeirra var veik þar sem meirihluti viðmælenda kom frá 

brotnum heimilum og voru þau þar af leiðandi með lítið bakland. Það kom rannsakanda á 

óvart að upplifun þeirra af atvinnuleysinu var heilt yfir jákvæðari en rannsakandi hafði búist 

við. Þeir höfðu meiri frítíma til að hitta fjölskyldu og vini, auk þess fundu þeir ekki eins mikið 

fyrir fjárhagslega íþyngjanda áhrifum atvinnuleysis þar sem þau fengu sum hver 

fjárhagslegan stuðning frá foreldrum. 

Viðmælendur rannsóknar voru almennt sammála um að skapa þurfi jákvæðan hvata 

fyrir að fara í úrræði Vinnumálastofnunar því ljóst sé að það virki betur en að skylda þá til að 

taka þátt í einhverjum úrræðum án þess að tekið sé tillit til áhuga þeirra. Rannsakandi sér 

sem lausn að mögulega þurfi Vinnumálastofnun að fara í ígrundaðri úrræðavinnu og um leið 

huga að þeim úrræðum Vinnumálastofnunar sem hafa verið að virka vel samanber skýrslu 

félags- og húsnæðismálaráðherra til Alþingis árið 2013 og frásögn ungu atvinnuleitendanna 

sem sýnir að starfsþjálfun er það úrræði sem skilað hefur bestum árangri í að koma þessum 

ungmennum aftur út á vinnumarkaðinn. Eins mætti liðka fyrir þeim atvinnuleitendum sem 

hafa áhuga á að fara í nám með að gefa þeim tveggja mánaða reynslutíma á 

atvinnuleysisbótum. Þannig mætti leyfa atvinnuleitendum tímabundið að vera á 

atvinnuleysisbótum í námi á meðan þeir eru að finna hvernig þeim líkar námið. Það þarf að 

fara í átak með fyrirtækjunum og hvetja þau til að sinna betur svörun við umsóknum 

atvinnuleitenda. Ljóst er að það getur haft slæmar afleiðingar á sjálfsmynd og trú 

einstaklingsins á eigin getu fái hann sjaldnast svör við sínum umsóknum.  
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Viðauki 1 – Leyfi Persónuverndar 
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Viðauki 2 – Kynningarbréf 

 

 

Kynningarbréf 

,,Félagsleg staða atvinnuleitenda á aldrinum 18-25 ára“ 

 

Ágæti viðtakandi,  

Ég, undirrituð, fyrirhuga að framkvæma rannsókn sem er meistaraverkefni mitt í náms- og 

starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Rannsóknin fer fram á tímabilinu mars-apríl 2015. 

Tilgangur 

Tilgangur rannsóknar er að skoða félagslega stöðu ungra atvinnuleitenda á aldrinum 18-25 

ára og upplifun þeirra og reynslu af atvinnuleysi, afleiðingum þess og þeim úrræðum sem 

hafa staðið þeim til boða. 

 

Þátttakendur 

Rannsóknin er byggð á hentugleikaúrtaki en í því felst að þátttakendur eru valdir eftir 

hentugleika. Þátttaka í rannsókninni felur í sér að tekin verða opin viðtöl við þátttakendur og 

þau tekin upp á upptökutæki. Leitast verður eftir því að fá upplifun þeirra af atvinnuleysinu 

og félagslegar afleiðingar þess. Viðtölin verða tekin á tímabilinu mars-apríl og munu þau taka 

40-50 mínútur. 

 

Ávinningur eða áhætta af þátttöku 

Enginn beinn ávinningur né áhætta er af þátttöku í rannsókninni. Rannsóknargögnum verður 

eytt strax að rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar munu vonandi auka fræðilega 

þekkingu á stöðu og líðan ungra atvinnuleitenda og getur rannsóknin þannig nýst fagfólki 

sem starfar með ungum atvinnuleitendum. 
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Aðgengi að gögnum rannsóknarinnar  

Gögnin verður ekki hægt að rekja til þátttakenda og ekki verða notuð nöfn eða önnur 

persónugreinanleg gögn. Við gagnavinnslu verður nöfnum breytt og nafnleyndar heitið. Nöfn 

þátttakenda verða ekki afhent öðrum og getur þátttakandi dregið þátttöku sína til baka á 

hvaða tímapunkti sem er. Samþykkisyfirlýsingar verða geymdar hjá rannsakanda. 

 

Að hætta þátttöku 

Heimilt er að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er þó svo að skrifað hafi verið undir 

samþykki. Ef spurningar vakna um rannsóknina eða einstaka þætti hennar getur þátttakandi 

haft samband við undirritaða. 

 

Rannsakandi: Íris Halla Guðmundsdóttir, MA nemi til náms- og starfsráðgjafar við Háskóla 

Íslands, ihg2@hi.is.  

Ábyrgðarmaður: Sif Einarsdóttir, dósent í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands, 

sif@hi.is.  

 

______________________________ 

Íris Halla Guðmundsdóttir 
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Viðauki 3 – Upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki vegna rannsóknarinnar 

,,Félagsleg staða atvinnuleitenda á aldrinum 18-25 ára“ 

 

Rannsóknin snýr að áhrifum atvinnuleysis á ungmenni á aldrinum 18-25 ára þar sem upplifun 

þeirra og félagslegar afleiðingar af atvinnuleysinu er höfð að leiðarljósi. Rannsóknin byggir á 

opnum viðtölum.  

Með undirskrift minni staðfesti ég þátttöku mína í þessari rannsókn og einnig að mér er ljóst 

hvað í þátttökunni felst, ásamt rétti mínum til að draga mig til baka úr rannsókninni á hvaða 

stigi hennar sem er. Þátttaka felur í sér viðtal rannsakanda við þátttakanda. 

Mér er ljóst að þátttaka í rannsókninni felur ekki í sér greiðslur né aðrar afleiðingar ef ég á 

einhverju stigi hætti þátttöku. 

Undirrituð/undirritaður hefur kynnt sér meðfylgjandi upplýsingablað um rannsóknina og 

fengið aðrar upplýsingar sem óskað var eftir.  

 

______________________________ 

Staður og dagsetning 

 

______________________________ 

Nafn þátttakanda 
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Viðauki 4 – Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölunum: 

  

1) Bakgrunnsupplýsingar 

- Kyn 

- Aldur 

- Hjúskaparstaða 

- Lengd atvinnuleysis 
 

 

2) Fjölskylduaðstæður og vinir 

- Segðu mér frá fjölskyldu þinni.  

- Býrð þú hjá foreldrum, í eigin íbúð eða hjá öðrum? 

- Hver var atvinnustaða foreldra eða forráðamanna? (Í vinnu, atvinnulaus eða 

öryrki) 

- Hafa foreldrar þínir lokið menntun? Já, á hvaða stigi menntunar (framhaldskóla, 

iðmenntun eða háskóla) 

- Hvernig var að alast upp á þínu heimili? 

- Færðu stuðning frá fjölskyldu þinni? (Hvernig þá (t.d.fjárhagslega og/eða 

félagslega?) 

- Átt þú vin/vini? Eru þau í vinnu eða námi? 

- Hversu oft í viku ertu í samskiptum við fólk? Hvernig eru þau samskipti og við 

hvern?  

- Þekkir þú einhvern sem þú getur talað við um hvað sem er s.s. vandamál og 

erfiðleika? Ef já, hvern? 

 

 

3) Atvinnuleysi, félagsleg virkni og athafnir 

- Hvað gerðir þú fyrir atvinnuleysi? (Vinna eða nám) 

- Geturðu lýst hefðbundnum degi hjá þér? (frá því þú vaknar og ferð að sofa) 

- Hefur andleg líðan þín breyst eftir atvinnumissi? (Kvíði, þunglyndi, stress, 

framtakleysi eða betri líðan) 

- Hafa orðið breytingar á neyslu þinni eftir atvinnumissi? (bió, skemmtanir, kaffihús 

eða neysla til matar) 

- Með hverjum eyðirðu tíma þínum með?  

- Hefur samband þitt við vini eða fjölskyldu breyst eitthvað í kjölfar atvinnumissis? 

- Finnst þér breyting á því hvernig fólk/samfélagið kemur fram við þig eftir að þú 

misstir vinnuna? (Hvernig þá?) 
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4) Reynsla og upplifun af vinnumarkaðnum og vinnumarkaðsúrræðum 

- Hver er reynsla þín af vinnumarkaðnum? 

- Við hvaða starfaðir þú fyrir atvinnumissi og hvernig líkaði þér það starf? 

- Í hversu mikilli vinnu varstu áður?(fullt starf, hálft starf eða hlutavinnu) 

- Hvaða varstu lengi á vinnumarkaðinum fyrir atvinnuleysi? 

- Fékkstu fljótt vinnu eftir skóla? Hvernig þá? 

- Hvernig fannst þér viðhorf vinnuveitenda og samstarfsfólks gagnvart þér? 

- Hvernig metur þú möguleika þína á vinnumarkaði? 

- Hvernig störf ertu að sækja um? 

- Hvaða launakröfur ertu með gagnvart því starfi sem þú vilt vinna við? 

- Hverja telur þú vera styrkleika þína á vinnumarkaði? En veikleika?  

- Hefurðu tekið þátt í úrræðum sem Vinnumálastofnun býður upp á? (Námskeið 

eða starfsþjálfun) 

- Ef já, vilduru sjálf/sjálfur taka þátt í þessum úrræðum eða fékkstu ekkert val á 

því? 

- Hvernig hefur verið sú ráðgjöf/viðtöl sem þér hefur verið boðið upp á hjá 

Vinnumálastofnunar verið? 

- Finnst þér þörf á meiri þjónustu, stuðningi eða einhvers konar aðstoð frá 

Vinnumálastofnun? Hvernig þá? 

- Er eitthvað sem þú getur sjálf/sjálfur gert til þess að bæta stöðu þína sem þú ert í 

dag? Hvað þá? 

-  

 

5) Spurningar um nám og námsferil 

- Segðu mér frá námsferli þínum. 

- Hvernig líkaði þér í náminu? 

- Hvernig myndir þú lýsa þér sem nemanda?  

- Leitaðir þú einhvern tímann eftir stuðningi á meðan þú varst í námi, til dæmis  

  hjá náms- og starfsráðgjafa?  

- Hvað leiddi til þess að þú hættir eða tókst þér hlé frá námi?  

- Fékkst þú þá aðstoð sem þú þurftir á að halda þegar þú varst í skóla? Ef já, frá 

hverjum var sú aðstoð? 

- Myndirðu vilja fara aftur í nám? 

- Ef já, hvaða nám myndirðu fara í ef nei af hverju? 

- Hvað hindrar þig helst í því að fara í frekara nám? 

- Telur þú að líkur þínar að fá vinnu væri betri ef þú myndir fara í frekari nám? Af 

hverju/af hverju ekki? 

6) Lok viðtals 

- Ræða framtíðarsýn viðmælanda. 
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- Spyrja hvort að þátttakandi vilji bæta einhverju við þ.e. hvort það sé eitthvað sem 

að honum liggi á hjarta og vilji bæta við. 

- Ítreka og minna á trúnað og nafnleynd. 

- Bjóða þátttakanda, ef við á, að lesa yfir kafladrög þegar greining rannsóknar er 

komin á lokastig. 

- Ræða hvort þörf sé á öðru viðtali og ef svo er hvenær það ætti að fara fram.  

- Biðja um leyfi til að hafa samband aftur ef eitthvað hefur gleymst eða eitthvað 

komið upp. 

- Þakka fyrir viðtalið. 
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