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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða reynslu og viðhorf langtímaatvinnuleitenda 

með háskólamenntun til skylduvirkni sem Vinnumálastofnun leggur upp með. Lagskipt 

slembiúrtak var notað og voru þátttakendur á aldrinum 36-64 ára sem áttu það allir 

sameiginlegt að hafa verið án atvinnu í tvö ár eða lengur og með háskólamenntun að 

baki. Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð og voru viðtöl tekin við sex einstaklinga. 

Hlutfall háskólamenntaðra einstaklinga á atvinnuleysisskrá hefur farið hækkandi 

síðastliðin ár og því var áhersla lögð á að varpa ljósi á þennan tiltekna hóp 

atvinnuleitenda.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að atvinnuleitendur með háskólamenntun hafa 

almennt gott viðhorf gagnvart skylduvirkni. Samkvæmt frásögnum viðmælenda þótti 

þeim skylduvirkni helst gegna tveimur meginhlutverkum í atvinnuleitinni; annars vegar 

að veita ákveðið aðhald og gera þannig atvinnuleitina markvissari og hins vegar að bæta 

félagsleg tengsl atvinnuleitenda. Allir þátttakendur greindu frá því að sjálfstraust þeirra 

hefði minnkað í kjölfar atvinnumissisins og þótti flestum hjálplegt að hitta aðra 

atvinnuleitendur í sömu stöðu í skipulögðum virkniúrræðum. Þátttakendur töldu að 

skylduvirkni í formi námskeiða myndi helst gagnast þeim ef námskeiðshóparnir væru 

fámennir, kynjaskiptir og aldursdreifing væri ekki of mikil. Flestir þátttakendur töldu að 

skylduvirkni væri ekki til þess fallin að efla vinnufærni, heldur myndi aukið svigrúm til 

háskólamenntunar helst gagnast þeim til að verða á ný virkir þátttakendur á 

vinnumarkaði. Niðurstöður benda til að mikilvægt sé að huga að þörfum 

langtímaatvinnuleitenda með háskólamenntun og beita einstaklingsmiðaðri þjónustu 

þegar kemur að því að skilyrða þátttöku þeirra í virkniaðgerðum.  

 

Lykilorð: Skylduvirkni, langtímaatvinnuleysi, virkni, virk vinnumarkaðsstefna, 

háskólamenntun 

 



 

Abstract 

The aim of this research was to look at the experience and attitude of long term job 

applicants with college education towards mandatory activites which Vinnumálastofnun 

provides. Stratified random sample was used and the participants were between the 

ages of 36-64 years old. They all had a university degree and had been without a job for 

at least two years. Qualitative research method was used and interviews taken with six 

individuals. The ratio of university educated individuals on the unemployement roll has 

been increasing in recent years and that‘s why the focus of this research was to shed 

some light on this specific group of job applicants.   

The conclusion of the research shows that unemployed university educated individuals 

have in general good attitude towards mandatory activites. According to the 

interviewees, they thought mandatory activities played two main roles during the 

search for a job, to provide certain restraint and therefore make the job search more 

systematic and to improve social connections of the job applicants. All of the 

participants reported a lack of confidence after losing their job and most of them found 

it helpful to meet other job applicants in the same situation as they were during the 

organised activities. The participants thought that mandatory activities, in the form of 

seminars, would mainly benefit them if the seminars were held with smaller groups, 

categorised by gender and the age difference of those attending would not be too 

great. Most of the participants thought that mandatory activites would not increase 

capacity for work, but instead increased room for university education would benefit 

them to be active participants in the job market again. The conclusion indicates that it is 

important to attend to the needs of long term unemployed individuals with college 

education and use individualized service when the time comes to obligate them to 

attend mandatory activites. 

 

Keywords: Mandatory activity, activity, long-term unemployment, activation policies, 

university education. 



7 

Formáli 

Rannsókn þessi er lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda við Félagsráðgjafardeild  
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skylduvirkniúrræðum. Vinna að rannsókninni hófst á vormánuðum 2015 og fór 

framkvæmd hennar fram haustið 2015. Ég vil koma á framfæri þökkum til viðmælenda 
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Er rannsóknin unnin undir leiðsögn Vilmars Péturssonar, aðjúnkts við 
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Már Sigurðsson fær sérstakar þakkir fyrir stuðning, hjálp og endalausa þolinmæði í 

gegnum öll námsárin. Börnin okkar, Mikael Þór og Eva Katrín eiga skilið miklar þakkir 

fyrir þolinmæði og dugnað á meðan mamma þurfti að læra, auk þess að hafa veitt mér 

ómælda gleði á erfiðustu tímum.  
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1     Inngangur  

Það er manninum eðlislægt að stunda atvinnu að einhverju tagi og hafa einhver 

viðfangsefni til að fást við. Sú athöfn að mæta til vinnu er mikilvægur þáttur í daglegu lífi 

fólks þar sem félagslegum þörfum er oftast fullnægt. Þegar til atvinnumissis kemur, 

getur daglegt líf farið úr skorðum og sjálfsmynd fólks getur minnkar (Jón S. Karlsson, 

1992). Rannsóknir benda til að virk vinnumarkaðsstefna geti hjálpað einstaklingum án 

atvinnu að öðlast tilgang í samfélaginu að nýju og verið hvatning til virkrar atvinnuleitar. 

Með virkri vinnumarkaðsstefnu er átt við að atvinnuleitendur fái stuðning til þátttöku á 

vinnumarkaði og að gerð sé til þeirra krafa um virkni (Hvinden, 1999). 

Allt frá seinni heimstyrjöld hefur virkri vinnumarkaðsstefnu verið beitt á 

Norðurlöndunum og löng hefð er fyrir því að atvinnuleysistryggingakerfið og 

vinnumiðlanir tryggi fólki án atvinnu ýmis úrræði svo það eigi afturkvæmt á 

vinnumarkaðinn. Mikilvægi virkni má greina í tvö mismunandi líkön. Fyrra líkanið telur 

að forsendur fyrir því að einstaklingurinn geti viðhaldið vinnugetu og almennri vellíðan, 

sé að taka virkan þátt í úrræðum á borð við menntun eða þjálfun af ýmsu tagi. Þá leggur 

seinna líkanið áherslu á að einstaklingurinn hafi í raun ekkert val á milli atvinnu eða 

atvinnuleysisbóta þar sem vinnan verði að borga sig (Guðný Björk Eydal, 2009; Guðný 

Björk Eydal, Halldór S. Guðmundsson og Tómas B. Bjarnason, 2012).  

Við endurskoðun laga um atvinnuleysistryggingar nr. 93/1993 voru í fyrsta sinn sett í 

íslensk lög ákvæði er lútuðu að virkni atvinnuleitenda. Undanfarna áratugi hefur 

markvisst verið unnið að því að efla vinnumarkaðsaðgerðir með það fyrir augum að 

bregðast við langtímaatvinnuleysi. Í lögum nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar og 

lögum nr.  55/2006 um vinnumarkaðsaðgerðir er kveðið á um þátttöku atvinnuleitenda í 

virkniúrræðum.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna reynslu og viðhorf langtímaatvinnuleitenda með 

háskólamenntun af skylduvirkniúrræðum sem Vinnumálastofnun leggur upp með. 

Jafnframt er ætlunin að skoða hvernig og á hvaða hátt skylduvirkni gagnast 

langtímaatvinnuleitendum með háskólamenntun í atvinnuleitinni og hvort skylduvirknin 

komi að gagni þegar þeir eru orðnir virkir þátttakendur á vinnumarkaði. Skylduvirkni 
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felur í sér að réttindi eða aðstoð við atvinnuleitendur eru skert, séu þeir ekki tilbúnir að 

taka þátt í þeim virkniaðgerðum sem þeim ber skylda til samkvæmt lögum og reglum 

(Pierson, 1994).  

Með rannsókninni er vonast til þess að hægt sé að varpa ljósi á upplifun og reynslu 

þátttakenda af skylduvirkniúrræðum með það að markmiði að rannsóknin geti nýst 

fagfólki í starfi með atvinnuleitendum og einnig í stefnumótun og frekari þróun í 

málaflokknum. Í ljósi þess að hlutfall einstaklinga með háskólamenntun á 

atvinnuleysisskrá hefur farið hækkandi síðastliðin ár, var ákveðið að varpa ljósi á þann 

tiltekna hóp atvinnuleitenda í þessari rannsókn (Vinnumálastofnun, 2015-b). Hagnýt 

gildi rannsóknarinnar felast einna helst í frásögnum viðmælenda og þeirra ábendingum 

um hvað betur megi fara þegar kemur að stuðningi og þjónustu við 

langtímaatvinnuleitendur með háskólamenntun. Niðurstöður rannsóknarinnar geta 

einnig gefið tilefni til frekari rannsókna í málaflokki atvinnuleitenda. Leitast verður svara 

við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hver er reynsla langtímaatvinnuleitenda með háskólamenntun af skylduvirkni 

og viðhorf þeirra til skylduvirkni? 

 Hverjar eru þarfir atvinnuleitenda með háskólamenntun varðandi 

vinnumarkaðsúrræði og stuðning?  

 Skilar skylduvirkni árangri? 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla, að inngangi meðtöldum. Í öðrum kafla er tekið á fræðilegum 

hluta viðfangsefnisins. Þar er fjallað um hugmyndafræði og kenningar sem settar hafa 

verið fram um atvinnuleysi og áhrif þess á atvinnuleitendur. Farið verður yfir sögu 

atvinnuleysistrygginga, fjallað um mismunandi tegundir atvinnuleysis og umfang þess 

hér á landi. Í þriðja kafla er lögð áhersla á að skilgreina virka vinnumarkaðsstefnu og 

jafnframt verður fjallað um hugtökin virkni og skylduvirkni. Fjallað verður um aðgerðir 

gegn atvinnuleysi hjá Vinnumálastofnun og að lokum er rýnt í erlendar og innlendar 

rannsóknir tengdar virkni og vinnumarkaðsaðgerðum. Í fjórða kafla er farið yfir 

aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar og í fimmta kafla er greint frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Í sjötta kafla er umræða um helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar og verður jafnframt rannsóknarspurningum svarað. Í sjöunda kafla er 
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rannsóknin dregin saman og fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Þá verða styrk- og 

veikleikum rannsóknarinnar gerð skil auk þess sem hugleiðingar rannsakanda að frekari 

rannsóknarefni verða reifaðar. 
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2    Fræðileg umfjöllun 

Í fræðilegri umfjöllun ritgerðarinnar er farið yfir stöðu þekkingar á sviði atvinnuleysis og 

vinnumarkaðsúrræða. Fjallað verður um hugmyndafræði og kenningar sem hafa verið 

settar fram um atvinnuleysi og áhrif þess á atvinnuleitendur. Fjallað verður um 

mismunandi tegundir atvinnuleysis og umfang þess á Íslandi. 

2.1  Gildi atvinnunnar 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (World Health Organization) teljast 

almenn lífsgæði samanstanda af helstu nauðsynjum á borð við næringu, öruggu 

húsnæði, tekjum og einnig af huglægum atriðum líkt og vellíðan og hamingju 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 1997; Björn Guðbjörnsson, Helga Jónsdóttir og 

Kolbrún Albertsdóttir, 2009). Atvinnan er öllum nauðsynleg og er grunnur að 

framfærslu, veitir félagsskap, skapar sjálfstraust og gefur lífinu ákveðið gildi. Í kjölfar 

atvinnumissis getur einstaklingurinn fundið fyrir áhrifum í margskonar 

birtingarmyndum, til dæmis tekjuskerðingu, minnkandi samskiptum, versnandi líðan og 

sjálfsvirðing getur minnkar. Atvinnuleysi hefur því í för með sér verulega skerðingu á 

lífsgæðum einstaklingsins (Halldór S. Guðmundsson, 2008; Jón S. Karlsson, 1992; 

Muchinsky, 2006).  

Bæði samfélagslegt og einstaklingsmiðað gildi atvinnunnar er nú viðurkennt í 

samfélaginu. Það kemur meðal annars fram í löggjöf er lýtur að vinnuumhverfi og 

vinnuvernd og einnig í hinum ýmsu réttindum og skyldum fyrirtækja og einstaklinga í 

atvinnustarfsemi. Menntun fólks og síðar starfið, á stóran þátt í að móta daglegt líf fólks 

og því hvernig fólk skilgreinir sig. Vinnan veitir tilgang og gerir það að verkum að fólk 

upplifir sig tilheyra einhverjum ákveðnum stað, eflir sjálfstraust og þjónar þörfinni á að 

fólk nýti hæfileika sína og þekkingu.  (Halldór S. Guðmundsson, 2008; Muchinsky, 2006).  

2.2  Kenningar og hugmyndir um atvinnuleysi og virkni 

Kenningar hafa verið skilgreindar sem safn tengdra fullyrðinga til að skýra og staðfesta 

hugmyndir um tengsl á milli fyrirbæra (Garðar Gíslason, 2008). Margskonar kenningar 

hafa verið settar fram um hver áhrif atvinnuleysis eru á einstaklinga og til þess að finna 
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út hvaða kenning mælir best áhrif atvinnuleysis á einstaklinginn gerðu Janlert og 

Hammarström (2009) samanburðarrannsókn á helstu kenningunum sem settar hafa 

verið fram í tengslum við áhrif atvinnuleysis. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

kenning Marie Jahoda um dulda virkni hefur mest skýringargildi varðandi áhrif 

atvinnuleysis, þar á eftir koma kenningar um efnahagslegan skort og síðan kenning um 

félagslegan stuðning.  

Kenning Marie Jahoda á dulinni virkni vísar til virkninnar sem felst í því að stunda 

atvinnu. Fyrir utan efnahagslegan þátt atvinnunnar telur Jahoda að atvinnan stuðli að 

fimm duldum þáttum: afþreyingu, félagslegum samböndum, skipulagi tímans, stöðu 

einstaklingsins og sameiginlegs tilgangs með öðrum (Jahoda, 1981). Dulda virknin veitir 

einstaklingnum tækifæri á félagslegri tengingu, hann skapar sér stöðu og vinnan stuðlar 

ennfremur að tækifærum til að eiga sameiginleg markmið og deila reynslu með öðrum. 

Þegar einstaklinga skortir þessa duldu virkni, getur það haft neikvæð áhrif á félagslega 

stöðu þeirra (Janlert og Hammarström, 2009). Aðrar rannsóknir hafa einnig stutt 

kenningu Jahoda og sýndu niðurstöður einnar rannsóknar að sambandið á milli atvinnu 

og þeirra fimm ofangreindra þátta sem Jahoda fjallaði um væri hærra en samband á 

milli vanlíðunar og fjárhagsvanda (Paul, Geithner og Moser, 2007). 

Kenningin um efnahagslegan skort er sígild kenning í félagsvísindum. Hún byggir á því að 

yfirleitt hefur atvinnulaust fólk minna fé á milli handanna. Þegar einstaklingar eru illa 

staddir fjárhagslega getur það haft bæði bein og óbein áhrif á heilsufar þeirra. 

Samkvæmt líkaninu getur lausn vandans verið sú að sjá einstaklingum án atvinnu fyrir 

helstu nauðsynjum, en þannig er talið að hægt sé að draga úr skaðlegum áhrifum 

atvinnuleysis á einstaklinga (Janlert og Hammarström, 2009).  

Samkvæmt kenningu um félagslegan stuðning hefur skortur á félagslegu tengslaneti 

skjótar afleiðingar fyrir heilsu einstaklingsins. Ein af frumþörfum mannsins er nálægð og 

tengsl við aðra einstaklinga og þegar þessar þarfir eru ekki til staðar getur það haft 

neikvæðar afleiðingar í för með sér. Samkvæmt kenningunni virkar félagslegur 

stuðningur sem nokkurs konar vörn gagnvart óæskilegum þáttum, svo sem álagi og 

streitu vegna atvinnuleysis (Janlert og Hammarström, 2009).  

Samkvæmt Cullberg (1975) verður kreppa þegar einstaklingur verður fyrir óvæntu ytra 

álagi eða atburði sem verður til þess að líf hans breytist og stoðum er kippt undan hinu 
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daglega lífi. Almennt eru einstaklingar í andlegu jafnvægi en á lífsleiðinni geta hins vegar 

komið upp atburðir eða áföll sem ógna jafnvæginu. Þá reynir á einstaklinginn að virkja 

þá styrki sem hann býr yfir innra með sér, svo sem fyrri reynslu og þekkingu til að vinna 

á aðstæðunum og komast aftur í andlegt jafnvægi. Ef einstaklingurinn nær ekki að 

komast í jafnvægi á nýjan leik, geta einkenni kreppu komið upp (Regehr, 2011). Cullberg 

(1975) talaði um að andleg kreppa geti verið tvenns konar. Annars vegar talaði hann um 

áfallakreppu og hins vegar þroskakreppu. Þegar ytra álag ógnar skyndilega lífi 

einstaklings og hann verður fyrir áfalli, til dæmis ástvinamissi, óvæntum hjónaskilnaði 

eða atvinnumissi er talað um áfallakreppu. Talað er um þroskakreppu þegar atvik sem 

tilheyra gangi lífsins verða einstaklingnum um megn. Til dæmis þegar par eignast sitt 

fyrsta barn saman eða þegar síðasta barnið flytur að heiman (Regehr, 2011). 

Í félagsráðgjöf er lögð áhersla á að heildarsýn sé höfð að leiðarljósi í vinnu með 

einstaklingum og hópum. Með heildarsýn er átt við að hver og einn einstaklingur sé 

sérstakur og ber að líta á aðstæður hans í samhengi við nærumhverfi hans 

(Félagsráðgjafarfélag Íslands, 2014; Lára Björnsdóttir, 2006).  

Valdefling er í dag hluti af hugmyndafræði félagsráðgjafa og vinnu þeirra, en hana má 

rekja til róttækrar félagsráðgjafar (Payne, 1991). Innan félagsráðgjafar hafa helst tveir 

straumar mótað valdeflingarnálgunina. Annars vegar eru það samtök sem leitast við að 

koma á jafnrétti og útrýma kúgun minnihlutahópa. Hins vegar eru það 

þróunarkenningar sem komnar eru frá starfsmönnum hjálparstarfa þar sem áhersla er 

lögð á að auka möguleika fólks á betra lífi (Lee, 1996). Grunnhugmynd valdeflingar er að 

einstaklingur geti komist yfir persónulegar og félagslegar hindranir og aukið getu sína og 

sjálfstraust til að nýta eigið vald. Einstaklingar eiga þannig að geta haft áhrif á samfélag 

sitt með því að starfa að þeim málefnum sem þeim þykir mikilvæg, sjálfum sér og 

jafnframt öðrum í hag. Þannig öðlast einstaklingar stjórn á eigin lífi með því að finna 

lausnir á eigin vandamálum og nýta sér styrki sína. Meginregla valdeflingarnálgunarinnar 

er sú að einstaklingar valdefli sjálfa sig í gegnum einstaklings- eða hópavinnu með 

árherslu á hjálp til sjálfshjálpar (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006; Jönsson, 2010). Lee 

(1996) fjallaði um þrjá þætti valdeflingar. Fyrst nefndi hann þróun jákvæðari og sterkari 

sjálfsmyndar. Í öðru lagi nefndi hann aukna þekkingu og hæfni til að öðlast aukinn 

skilning á eigin umhverfi og raunveruleika. Loks fjallaði hann um hæfnina til að rækta 
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bjargráð einstaklinga til að ná ná markmiðum sínum, bæði persónulegum og 

samfélagslegum.   

Styrkleikanálgun (e. The strenght perspective) er önnur nálgun á hugmyndafræði 

félagsráðgjafar. Styrkleikanálgunin er aðferð sem felur í sér hvatningu til einstaklinga til 

að hugsa í lausnum og horfa til framtíðar í stað þess að horfa til baka og velta sér upp úr 

vandamálum fortíðar (Healy, 2005). Í grundvallaratriðum vita einstaklingar það sjálfir 

hvað þeim er fyrir bestu og með því að hlusta á rödd þeirra og hugmyndir og þannig 

leyfa hæfileikum þeirra og styrkleikum að koma fram þá er líklegast að þeir sjálfir finni 

réttu leiðina og þá lausn á því hvernig lífið getur verið betra (Saleebey, 2011).    

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

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

talin leggja meiri áherslu á að breyta samfélaginu og félagslegum kerfum einstaklingsins 

til að leysa erfiðleika meðan styrkleikanálgunin einblínir meira á eigin styrkleika, 

hæfileika og bjargir einstaklingsins sjálfs (Healy, 2005).  

2.3  Þróun atvinnuleysistrygginga á Íslandi 

Baráttan fyrir atvinnuleysistryggingum á Íslandi á rætur sínar að rekja til 

verkalýðsbaráttunnar. Það var árið 1935 sem samþykkt voru lög um vinnumiðlun, þar 

sem gert var ráð fyrir starfsemi vinnumiðlaraskrifstofu í hverjum kaupstað fyrir sig. Var 

þá Vinnumiðlunarskrifstofa ríkisins stofnuð (Vinnumálastofnun, e.d.-a). Lög um 

atvinnuleysistryggingar voru síðan sett hér á landi árið 1956 og árið 1973 fór svo fram 

heildarendurskoðun á lögunum. Þá voru atvinnuleysisbætur föst upphæð og greiddar í 

130 daga á tólf mánaða tímabili (Stefán Ólafsson, 1999).  Hér á landi fóru nánast öll 

útgjöld vegna atvinnuleysis eingöngu til greiðslu bóta og var því ríkjandi óvirk 

vinnumarkaðsstefna.  

Snemma á tíunda áratug síðustu aldar mátti sjá aukna áherslu í umræðum á Alþingi um 

virka vinnumarkaðsstefnu. Með virkri vinnumarkaðsstefnu er átt við að einstaklingar í 

atvinnuleit fái stuðning til þátttöku á vinnumarkaði og gerð er til þeirra krafa um virkni. 

Það var svo við endurskoðun laga um atvinnuleysistryggingar nr. 93/1993 að í fyrsta sinn 

voru sett í lög ákvæði um virkni sem ætlað var atvinnulausum einstaklingum. Samkvæmt 

breytingunum áttu atvinnulausir einstaklingar rétt á að komast undan 16 vikna biðtíma 

á milli bótatímabila með því að sækja sérstakt námskeið á vegum Vinnumiðlunar í að 
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minnsta kosti átta vikur. Markmið þessa lagaákvæðis var að styðja þá sem höfðu verið 

atvinnulausir svo lengi að þeir höfðu fullnýtt bótarétt sinn, að komast aftur á 

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

2012). 

Miklar umræður sköpuðust á Alþingi varðandi atvinnuleysistryggingar og flutti Jóhanna 

Sigurðardóttir ræðu á árið 1995 um mikilvægi þess að endurskoða löggjöf um 

atvinnuleysistryggingar. Var þá ríkjandi töluvert meira atvinnuleysi en þegar þáverandi 

lög voru sett. Hún talaði fyrir uppbyggjandi úrræðum fyrir fólk án atvinnu og greiða ætti 

frekar virkar atvinnuleysisbætur en óvirkar. Hún nefndi mikilvægi þess að horfa til 

nágrannalanda okkar og nýta okkur reynslu þeirra til að byggja upp okkar 

atvinnuleysistryggingakerfi (Jóhanna Sigurðardóttir, 1995).   

Árið 1996 voru lög um atvinnuleysistryggingar endurskoðuð og voru einnig sett lög um 

vinnumarkaðsaðgerðir sem höfðu þau markmið að aðstoða einstaklinga til að verða 

virkir þátttakendur á vinnumarkaðnum og jafnframt að stuðla að jafnvægi á 

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

2012).  

Með lögum nr. 12/1997 um atvinnuleysistryggingar urðu breytingar á fyrri lögum þar 

sem Vinnumálastofnun var stofnsett og var meðal annars falið að annast sjóðsvörslu og 

daglega afgreiðslu fyrir Atvinnuleysistryggingasjóð. Undir Vinnumálastofnun áttu að 

starfa svæðisvinnumiðlanir sem tóku við starfsemi af vinnumiðlunum sveitarfélagana og 

að geta boðið upp á víðtækari ráðgjöf og úrræði en áður hafði verið (Guðný Björk Eydal, 

Halldór S. Guðmundsson og Tómas B. Bjarnason, 2012; Vinnumálastofnun, e.d.-a). Í 

greinargerð sagði meðal annars um úrræðin: „Tilgangurinn er fyrst og fremst sá að koma 

í veg fyrir félagslegt skipbrot einstaklinga, en allar rannsóknir sýna að atvinnuleysi hefur 

á skömmum tíma neikvæð áhrif á einstaklinga. Með ákvæðum um skylduvirkni vinnst og 

það að líkur á ranglátri misnotkun atvinnuleysisbóta verða minni” (Þingskjal 189, 1996-

1997).  

Árið 2006 fór fram breyting á löggjöf um atvinnuleysistryggingar og 

vinnumarkarðsaðgerðir (Lög um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006; Lög um 

vinnumarkaðsaðgerðir 55/2006). Helst fólu breytingarnar í sér að Vinnumálastofnun var 

falin framkvæmd atvinnuleysistryggingakerfisins. Einnig voru skilyrði til 



22 

atvinnuleysisbótaréttar skýrari svo auðveldara væri fyrir einstaklinga í atvinnuleit að 

þekkja sín réttindi og skyldur (Þingskjal 1078, 2005-2006). 

Í lok árs 2009 voru samþykktar breytingar á lögum nr. 54/2006 um 

atvinnuleysistryggingar og voru breytingarnar ætlaðar að koma í veg fyrir hverskonar 

misnotkun og ennfremur til að mæta auknu atvinnuleysi í kjölfar efnahagshrunsins sem 

varð hér á landi á haustmánuðum árið 2008 (Þingskjal 314, 2009-2010).  

Segja má að með þeim breytingum sem hafa átt sér stað í löggjöfinni um 

atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsúrræði á síðustu tveimur áratugum hefur 

þróunin verið í þá átt sem almennt gerist í nágrannalöndum okkar hvað varðar virka 

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

Bjarnason, 2012).   

2.3.1 Hlutverk Vinnumálastofnunar 

Vinnumálastofnun starfar samkvæmt lögum nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar og 

lögum nr. 55/2006 um vinnumarkaðsaðgerðir. Vinnumálastofnun rekur alls níu 

þjónustuskrifstofur allt í kringum landið þar sem atvinnuleitendur geta fengið alla 

almenna þjónustu. Helstu verkefni Vinnumálastofnunar eru meðal annars að halda skrá 

yfir laus störf og miðla upplýsingum um laus störf til atvinnuleitenda sem og að aðstoða 

atvinnurekendur við ráðningu starfsfólks. Vinnumálastofnun annast einnig skipulag 

vinnumarkaðsúrræða svo sem námskeiða, starfsúrræða, ráðgjafar við atvinnuleitendur, 

námsúrræða og atvinnutengdrar endurhæfingar. Vinnumálastofnun miðar þjónustu sína 

við einstaklingsbundnar þarfir hvers og eins atvinnuleitanda. Þegar atvinnuleitandi sækir 

um þátttöku í vinnumarkaðsúrræðum ber Vinnumálastofnun að leggja mat á færni 

viðkomandi og er í framhaldinu gerð áætlun um atvinnuleit og þátttöku í 

vinnumarkaðsaðgerðum á grundvelli matsins (Lög nr. 54/2006 um 

atvinnuleysistryggingar; lög nr. 55/2006 um vinnumarkaðsaðgerðir; Vinnumálastofnun 

e.d.-b).  

2.4  Atvinnuleysishugtakið 

Við mælingar á atvinnuleysi eru tvær meginskilgreiningar notaðar. Annars vegar er talað 

um „skráð atvinnuleysi“ það er, opinberar tölur um fjölda bótaþega eða bótadaga og 

hins vegar alþjóðlegar skilgreiningar þegar notast er við úrtakskannanir og þurfa 
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svarendur að uppfylla fyrirfram gefnum skilyrðum til að teljast atvinnulausir (Guðný 

Björk Eydal, Halldór S. Guðmundsson og Tómas B. Bjarnason, 2012). Vinnumálastofnun 

og Hagstofa Íslands sjá um að mæla atvinnuleysi hér á landi. Vinnumálastofnun mælir 

atvinnuleysi á þann hátt að skráðir atvinnuleysisdagar, það er, allir dagar nema 

laugardagar og sunnudagar eru umreiknaðir í meðalfjölda einstaklinga, útkomunni er 

síðan deilt í áætlaðan mannafla á vinnumarkaði í hverjum mánuði (Vinnumálastofnun, 

2015-a). Hagstofan mælir atvinnuleysi á þannig að atvinnulausir eru þeir sem eru án 

atvinnu, en hafa bæði getu og vilja til atvinnuþátttöku. Þá er horft í það hvort þeir sem 

eru án atvinnu séu í virkri atvinnuleit, geta hafið störf innan tveggja vikna eða hafa 

fengið starf innan þriggja mánaða (Hagstofa Íslands, 2015). 

2.4.1 Tegundir atvinnuleysis 

Algengt er að flokka atvinnuleysi í þrjár tegundir, þær eru leitaratvinnuleysi (e. frictional 

unemployment), kerfisbundið atvinnuleysi (e. structural unemployment) og 

hagsveifluatvinnuleysi (e. cyclical unemployment). Talað er um leitaratvinnuleysi þegar 

fólk er að breyta um vettvang og er, til dæmis, á milli starfa og í atvinnuleit eða kemur 

úr námi og leitar að starfi í samræmi við sína menntun en í þessum tilvikum má búast 

við því að einhvern tíma geti tekið að finna nýtt starf (Guðný Björk Eydal, Halldór S. 

Guðmundsson og Tómas B. Bjarnason 2012). Kerfisbundið atvinnuleysi verður til vegna 

hliðrunar framboðs og eftirspurnar á vinnuafli. Eftirspurn eftir vinnuafli í ákveðnum 

atvinnugreinum, búsetusvæðum eða starfstéttum minnkar og þeir sem missa vinnuna 

taka á sig breytingar sem fylgja atvinnuleysinu, svo sem að flytja á annan stað eða bæta 

við sig menntun og hæfni til að auka möguleika sína á að fá vinnu að nýju (Guðný Björk 

Eydal, Halldór S. Guðmundsson og Tómas B. Bjarnason, 2012). Hagsveifluatvinnuleysi 

vísar til þess þegar þjóðarframleiðsla minnkar sökum samdráttar í samfélaginu. 

Atvinnuleysið er þá háð hagsveiflu í landinu, í uppsveiflu minnkar atvinnuleysið en eykst 

aftur á móti í niðursveiflu (Guðný Björk Eydal, Halldór S. Guðmundsson og Tómas B. 

Bjarnason, 2012). 

2.5   Atvinnuleysi á Íslandi 

Samkvæmt árskýrslu Vinnumálastofnunar fyrir árið 2014 var skráð atvinnuleysi 3,6%. 

Það hefur þó dregist nokkuð saman það sem af er ári, en samkvæmt nýjustu tölum 

Vinnumálastofnunar mældist skráð atvinnuleysi 2,4% í september. Færri karlar voru 
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atvinnulausir en konur, en hlutfall karla mældist 3,2% á móti 4,2% kvenna. Þegar aldur 

einstaklinga á atvinnuleysisskrá var skoðaður var hlutfall einstaklinga á aldrinum 16-29 

ára 33%, um 43% voru á aldrinum 20-49 ára og 50 ára og eldri voru 24%. Var þessi 

hlutfallsskipting óbreytt frá árinu 2013 (Vinnumálastofnun, 2014-b; Vinnumálastofnun, 

2015-a).  

Frá ársbyrjun 2010 og fram í lok ágúst 2015 hefur atvinnulausum einstaklingum fækkað 

um alls 71%. Þegar atvinnuleysi er skoðað út frá menntun þeirra sem eru skráðir 

atvinnulausir, hefur atvinnuleysi þeirra sem lokið hafa grunnskólaprófi minnkað um 76% 

á þessum rúmu fimm árum. Þá hefur atvinnuleysi þeirra sem lokið hafa iðnmenntun 

minnkað verulega undanfarin fimm ár, eða um 85%. Á hinn bóginn hefur atvinnuleysi 

minnkað hægar meðal háskólamenntaðra einstaklinga, en hlutfall einstaklinga á 

atvinnuleysisskrá sem lokið hafa háskólaprófi hefur einungis lækkað um 45% undanfarin 

fimm ár. Þá var hlutfall háskólamenntaðra mun hærra meðal atvinnulausra kvenna en 

karla, eða 26% meðal kvenna og tæp 20% meðal karla. Frá því í ársbyrjun 2010 hafði 

atvinnulausum konum á höfuðborgarsvæðinu alls fækkað um 55% en atvinnulausum 

konum með háskólamenntun hafði einungis fækkað um 35%. Í ágúst 2015 voru 

háskólamenntaðar og ófaglærðar konur álíka margar í hópi atvinnulausra kvenna á 

höfuðborgarsvæðinu. Það er því útlit fyrir að erfiðara hefur gengið undanfarin ár að 

skapa störf fyrir háskólamenntað fólk, eða mögulega hafi fleiri störf sem gera kröfu um 

háskólamenntun fækkað á undanförnum árum (Landsbankinn, 2015; Vinnumálastofnun, 

2015-b). Hins vegar benda niðurstöður rannsóknar Nunez og Livanos (2009) á áhrifum 

menntunar á langtímaatvinnuleysi til, að mikil menntun dragi frekar úr hættu á 

langtímaatvinnuleysi. Hins vegar telja þeir að einstaklingar með litla menntun hafi meiri 

atvinnumöguleika en þeir sem eru með meiri menntun. Möguleiki er að þessi munur 

stafi af því að fólk með minni menntun, geri minni kröfur til vinnunnar og eigi þar með 

auðveldara með að aðlaga sig að hinum ýmsu störfum.  Aftur á móti er fólk með meiri 

menntun mögulega kröfuharðara og vill frekar ganga í störf þar sem menntun þeirra 

kemur að gagni. Samkvæmt rannsókn Muchinsky (2006) eiga þeir sem hafa verið í 

störfum sem krafist er menntunar, færni eða kunnáttu mun erfiðara með að sætta sig 

við að fara í starf sem þeir sjá ekki fram á að geta nýtt sína menntun og hæfileika.  

Skilgreining Alþjóða Vinnumálastofnunarinnar (International Labour Organisation) á 

langtímaatvinnuleysi er þegar einstaklingur hefur verið án atvinnu samfleytt í tólf 
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mánuði eða lengur (Meager og Evans, 1997). Vinnumálastofnun skilgreinir 

langtímaatvinnuleysi á sama hátt og Alþjóða Vinnumálastofnunin, eða þegar 

einstaklingur hefur verið á skrá hjá Vinnumálastofnun í eitt ár eða lengur 

(Vinnumálastofnun, 2015-b). 

Af þeim einstaklingum sem skráðir voru atvinnulausir hjá Vinnumálastofnun var hlutfall 

langtímaatvinnulausra að meðaltali um 26% á árinu 2014 og mældist það tveimur 

prósentustigum lægra en það var árið 2013. Vinnumálastofnun telur að minnkandi 

langtímaatvinnuleysi megi rekja til batnandi atvinnuástands og jafnframt til þess að 

virkar vinnumarkaðsaðgerðir fyrir langtímaatvinnuleitendur sé að skila árangri 

(Vinnumálastofnun, 2015-b). Samkvæmt mánaðarlegri skýrslu sem Vinnumálastofnun 

gefur út var hlutfall þeirra sem höfðu verið atvinnulausir samfellt í eitt ár eða lengur um 

24% í septembermánuði 2015 (Vinnumálastofnun, 2015-a).  

Frá árinu 2010 hefur þróun í atvinnumálum á Íslandi verið jákvæð og almennt hefur 

dregið úr atvinnuleysi. Mismunandi þættir liggja þar að baki og meðal annars má nefna 

að mikill brottflutningur erlends vinnuafls átti sér stað en um fimmtungur þeirra 

innflytjenda sem settust hér að á árunum 2004-2008 fluttu fljótlega aftur til síns heima 

eftir hrun. Auk þess fluttust um 1,7% Íslendinga frá landi, en stór hluti fór til Noregs í leit 

að nýjum atvinnutækifærum. Þrátt fyrir að efnahagslífið hafi náð sér verulega á strik 

eftir kreppuna, mælist atvinnuleysi enn töluvert miðað við það sem það mældist fyrir 

hrun (Stefán Ólafsson, 2013).  
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3   Virk vinnumarkaðsstefna 

Hér að framan hefur verið fjallað um tegundir atvinnuleysis og umfang þess. Í þessum 

kafla er lögð áhersla á að skilgreina virka vinnumarkaðsstefnu og hvað hún felur í sér. 

Hugtökunum virkni og skylduvirkni verða gerð skil auk þess sem fjallað verður um 

aðgerðir gegn atvinnuleysi hjá Vinnumálastofnun. Þá verður að lokum rýnt í bæði 

erlendar og innlendar rannsóknir tengdar virkni og vinnumarkaðsaðgerðum.  

3.1  Virkni 

Fræðimenn hafa mismunandi hugmyndir um hvað felst í hugtakinu virkni. Heikkilä 

(1999) segir virkni vera gott tækifæri fyrir fólk án atvinnu til að taka þátt í þjálfun, námi 

eða öðrum aðgerðum til að auka þekkingu sína og hæfni og verða virkir á vinnumarkaði 

á ný. Heikkilä fjallar um þrjú megin markmið virkninnar, en þau eru a) að draga úr 

einangrun og atvinnuleysi, b) að draga úr kostnaði sem fer í velferðaraðstoð og c) 

hvatning fyrir fólk til atvinnu.  Hvinden (1999) telur að hugtakið virkni standi fyrir margar 

stefnur sem eiga það allar sameiginlegt að vera lausn á félagslegum erfiðleikum, til 

dæmis langtímaatvinnuleysi, fjárhagsaðstoð til lengri tíma, félagslegri einangrun og 

óhóflegum útgjöldum til velferðaraðstoðar.  

Mikilvægi virkni er mismunandi að mati Johanson og Hvinden (2007) en hægt er að tala 

um tvö ólík sjónarmið. Annars vegar er virkni talin vera mikilvæg fyrir getu 

einstaklingsins, til þess að viðhalda bæði vellíðan og vinnuhæfni,  þurfi hann að taka þátt 

í virkniúrræðum af einhverju tagi, til dæmis þjálfun eða menntun. Hins vegar er það sú 

hugmynd sem byggir á því að vinnan verði að vera fjárhagslegs virði fyrir einstaklinginn 

og hann eigi ekki að geta valið á milli þess hvort hann sé með vinnu eða fái 

atvinnuleysisbætur. Þau lönd sem vinna út frá virkri vinnumarkaðsstefnu hafa ekki verið 

að einskorða sig við aðra hvora hugmyndafræðina, heldur tileinkað sér hluti úr báðum 

og þróað þannig mismunandi úrræði. Þannig er unnið með einstaklingum í atvinnuleit 

og stuðlað að aukinni vinnugetu með það að markmiði að styrkja þá bæði félagslega og 

andlega með margvíslegum aðgerðum, svo sem menntun, námskeiðum eða 

starfsþjálfun (Smedslund, Hagen, Steiro, Johme, Dalsbö og Rud, 2006; Thorén, 2005) 
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Hægt er að skilgreina virkni bæði út frá sálrænum og félagslegum þáttum. Sálfélagslega 

tengist virkni sjálfstrausti, sjálfsbjargarhæfni og jákvæðri sjálfsmynd. Félagslega tengist 

virkni þátttöku í félagslegum athöfnun, ákvörðunarvaldi og stjórn á eigin lífi (Halldór S. 

Guðmundsson, Atli Hafþórsson, Bryndís Elfa Valdemarsdóttir, Kristján Már Magnússon 

og Guðný Björk Eydal, 2011; Lundberg, Hansson, Wentz og Björkman, 2008). Hægt er að 

auka virkni fólks með því að styrkja það í því að nota sjálfsákvörðunarrétt sinn og 

borgaraleg réttindi sín. Því má segja að virkni sé andstaðan við félagslega einangrun og 

með aukinni virkni getur einstaklingurinn öðlast meira vald og aukið möguleika sína á að 

hafa áhrif á eigið líf. Atvinnuleysi, fátækt, heilsubrestur og menntunarskortur geta leitt 

til félagslegrar einangrunar hjá fólki en hvers konar virkni, svo sem félagsleg eða 

námsleg auka líkur á atvinnuþátttöku, vinnur gegn fátækt og er jafnframt heilsueflandi. 

Þannig má segja að sálrænir og félagslegir þættir virkninnar hafi gagnkvæm áhrif á hvern 

annan. Ef einstaklingur viðheldur félagslegri virkni eftir atvinnumissi eru meiri líkur á að 

hann haldi andlegri og líkamlegri heilsu, lífsgæði hans verða meiri, depurð minni og 

meiri líkur eru á að hann öðlist aukinn kjark til að sækja nám sem eykur þar með líkur 

hans á atvinnuþátttöku síðar meir (Halldór S. Guðmundsson, Atli Hafþórsson, Bryndís 

Elfa Valdemarsdóttir, Kristján Már Magnússon og Guðný Björk Eydal, 2011). 

3.1.1 Skylduvirkni 

Skylduvirkni felur í sér að réttindi eða aðstoð við atvinnuleitendur eru skert ef 

viðkomandi er ekki tilbúinn að taka þátt í þeim virkniúrræðum sem honum ber skylda til 

að taka þátt í (Pierson, 1994). Samkvæmt lögum nr. 55/2006 um vinnumarkaðsaðgerðir 

ber atvinnuleitendum að sinna þar til gerðum skyldum til að viðhalda rétti til 

atvinnuleysisbóta. Sinni atvinnuleitendur ekki skyldum sínum, hefur Vinnumálastofnun 

heimild fyrir því, lögum samkvæmt, að beita viðurlögum í formi tímabundinnar eða 

ótímabundinnar skerðingar á atvinnuleysisbótum.  

Skyldur atvinnuleitenda fela meðal annars í sér að sýna fram á virka atvinnuleit. 

Samkvæmt skilgreiningu Vinnumálastofnunar á virkri atvinnuleit þurfa atvinnuleitendur 

að vera reiðubúnir til að taka því starfi sem þeim býðst, hvar sem er á landinu og án 

nokkurs fyrirvara. Atvinnuleitendur þurfa jafnframt að vera færir til flestra starfa og 

tilbúnir til þess að taka þátt í vinnumarkaðsaðgerðum. Atvinnuleitendur hafa einnig 

þeirri skyldu að gegna að staðfesta atvinnuleit mánaðarlega rafrænt á vef 
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Vinnumálastofnunar. Með staðfestingu á atvinnuleit eru atvinnuleitendur að staðfesta 

atvinnuleysi sitt og sýna þar með fram á virka atvinnuleit. Sé atvinnuleit staðfest innan 

tilsetts tímaramma fer greiðsla atvinnuleysisbóta fram á réttum tíma, en fari staðfesting 

fram síðar, seinkar afgreiðslu bóta. Þeir sem ekki staðfesta atvinnuleit á tilsettum 

tímaramma eru afskráðir af atvinnuleysisbótum (Vinnumálastofnun, e.d.-c).  

Samkvæmt 13. gr. laga nr. 55/2006 um vinnumarkaðsaðgerðir ber atvinnuleitanda 

skylda til að fylgja eftir áætlun um atvinnuleit og þátttöku í viðeigandi 

vinnumarkaðsúrræðum og gera það sem í hans valdi stendur til að bæta vinnufærni sína 

og verða virkur þátttakandi á vinnumarkaði á ný. Samkvæmt lögunum ber 

atvinnuleitendum jafnframt skylda til að mæta í viðtöl hjá ráðgjöfum 

Vinnumálastofnunar og vera þátttakendur í vinnumarkaðsúrræðum sem þeim er gert að 

taka þátt í. Fram kemur í 14. gr. laga nr. 55/2006 um vinnumarkaðsaðgerðir að 

ráðgjöfum Vinnumálastofnunar ber að hafa eftirlit með því að atvinnuleitendur fylgi 

eftir áætlun um atvinnuleit og sinni eftirliti um þátttöku í viðeigandi 

vinnumarkaðsúrræðum. Ráðgjafar skulu einnig boða atvinnuleitendur reglulega í viðtöl 

sem metin eru út frá þörfum hvers og eins og fara yfir áætlun um atvinnuleit og 

þátttöku í vinnumarkaðsúrræðum. Ráðgjafar Vinnumálastofnunar hafa heimild til að 

óska eftir gögnum sem sannar atvinnuleit og þátttöku í vinnumarkaðsúrræðum ef þörf 

krefur. Fylgi atvinnuleitandi ekki eftir áætlun um atvinnuleit eða tekur ekki þátt í 

vinnumarkaðsaðgerðum og hafnar þátttöku í einstökum vinnumarkaðsúrræðum kann 

það að valda viðurlögum á grundvelli laga (Lög nr. 55/2006 um vinnumarkaðsaðgerðir).  

Fræðimenn hafa deilt um það hvort skylduvirkni beri árangur og hvort sú aðferð sé 

sanngjörn gagnvart atvinnuleitendum að svipta þá atvinnuleysisbótum hafni fólk 

úrræðum sem þeim er gert að taka þátt í. Bent hefur verið á hvort sú aðferð sé rétt að 

þvinga einstaklinga til að taka þátt í úrræðum með það í huga að vinnuveitendur geti 

álitið þá atvinnuleitendur sem þvingað er í úrræði áhugalitla og hafi þar með lítinn hvata 

til vinnu (Lindsay og Mailand, 2004; Guðný Björk Eydal og Lena Hrönn Marteinsdóttir, 

2011). Notkun viðurlaga geta hins vegar orðið til þess að atvinnuleitendur setji aukinn 

kraft í atvinnuleitina til að forðast þátttöku í vinnumarkaðsúrræðum, en niðurstöður 

rannsóknar Berg og Ours (2005) benda til þess að hærra hlutfall atvinnuleitenda fer 

aftur út á vinnumarkaðinn sé notkun viðurlaga beitt. 
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3.2   Vinnumarkaðsaðgerðir hjá Vinnumálastofnun 

Vinnumálastofnun annast skipulag vinnumarkaðsaðgerða á grundvelli laga nr. 55/2006 

um vinnumarkaðsaðgerðir. Markmið laganna er að veita einstaklingum í atvinnuleit 

viðeigandi aðstoð til að verða virkir þátttakendur á vinnumarkaði. Tilgangur 

vinnumarkaðsúrræða er sá að styðja einstaklinga án atvinnu í þeim tilgangi að þeir verði 

virkir þátttakendur á vinnumarkaði á ný (Graversen og Ours, 2008). Samkvæmt 9. gr. 

laga nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar felur umsókn um atvinnuleysisbætur 

jafnframt í sér umsókn um þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum. Í 7. gr. laga nr. 55/2006 

um vinnumarkaðsaðgerðir kemur fram að með umsókn um þátttöku í 

vinnumarkaðsaðgerðum feli það í sér skráningu hjá vinnumiðlun Vinnumálastofnunar og 

þar með beiðni um aðstoð ráðgjafa stofnunarinnar við atvinnuleit.  

Hefðbundnar aðgerðir Vinnumálastofnunar gegn atvinnuleysi eru meðal annars 

námsúrræði þar sem gerðir eru við atvinnuleitendur námsamningar um styttra nám og 

starfstengt nám og halda atvinnuleitendur rétti sínum til atvinnuleysisbóta á meðan 

námi stendur. Starfstengd úrræði eru einnig virkniaðgerðir sem notast er við, svo sem 

starfsþjálfun, reynsluráðning, frumkvöðlastarf og átaksverkefni. Þá sinnir 

Vinnumálastofnun einnig ráðgjöf til einstaklinga og upplýsingagjöf um starfsmöguleika 

um allt land sem og erlendis (Karl Sigurðsson, 2014). 

Samkvæmt 12. gr. laga nr. 55/2006 um vinnumarkaðsaðgerðir skiptast 

vinnumarkaðsúrræði í eftirfarandi flokka: 

1. Námskeið, svo sem sjálfstyrkingu, námskeið um gerð starfsleitaráætlunar eða 

námskeið til að bæta tiltekna færni.  

2. Starfsúrræði sem fela í sér starfskynningu, starfsþjálfun eða reynsluráðningu.  

3. Ráðgjöf samhliða námskeiðsþátttöku og reynsluráðningu 

4. Námsúrræði 

5. Atvinnutengd endurhæfing  

6. Atvinnutengd endurhæfing einstakra hópa. 
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Í hverjum ofangreindra flokka geta verið margvísleg úrræði og er stórum verkefnum 

gerð skil hér á eftir. Listinn er ekki tæmandi því heimilt er fyrir Vinnumálastofnun að 

gera þjónustusamninga um þátttöku atvinnuleitenda í vinnumarkaðsúrræðum sem aðrir 

þjónustuaðilar sjá um að framkvæma (Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006). 

3.2.1 Starfsþjálfun og reynsluráðning 

Vinnumálastofnun hefur heimild til að gera samning við fyrirtæki eða stofnanir um 

ráðningu atvinnuleitanda sem er tryggður innan atvinnuleysistryggingakerfisins í 

starfsþjálfun. Atvinnuleitandinn, Vinnumálastofnun og fyrirtækið eða stofnunin gera 

með sér samning þess eðlis að Vinnumálastofnun greiði grunnatvinnuleysisbætur ásamt 

mótframlagi í lífeyrissjóð beint til fyrirtækisins eða stofnunarinnar sem sér síðan um 

launagreiðslur til atvinnuleitanda. Markmiðið með samningnum er að veita 

atvinnuleitanda tækifæri til að auka hæfni sína í þeirri starfsgrein sem fyrirtækið eða 

stofnunin starfar innan og verði jafnframt reiðubúinn til að ráða sig til áframhaldandi 

starfa innan starfsgreinarinnar. Heimilt er að gera samninginn til sex mánaða en 

óheimilt er að framlengja hann nema atvinnuleitandi þurfi lengri tíma til að ná hæfni 

vegna skertrar starfsgetu að mati ráðgjafa Vinnumálastofnunar. Á meðan tímabilinu 

stendur skal atvinnuleitandi vera í reglulegu sambandi við ráðgjafa Vinnumálastofnunar 

en þó ber honum ekki skylda til að vera í virkri atvinnuleit á tímabilinu (Reglugerð um 

þátttöku atvinnuleitanda sem tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins í 

vinnumarkaðsaðgerðum og um búferlastyrki nr. 12/2009). 

3.2.2. Námssamningar 

Atvinnuleitendum gefst kostur á að gera sérstakan námssamning við Vinnumálastofnun. 

Með því skuldbindur atvinnuleitandi sig til að stunda fullt starfstengt nám sem hann 

hefur valið sér í samráði við ráðgjafa Vinnumálastofnunar. Atvinnuleitandanum ber að 

uppfylla skilyrði um mætingu og ástundun auk þess að eiga regluleg samskipti við 

ráðgjafa Vinnumálastofnunar og greiðir Vinnumálastofnun atvinnuleysisbætur á meðan 

gildistíma námsamnings stendur. Hámark hvers námssamnings er ein námsönn, eða 13 

vikur en heimilt er að framlengja námssamning einu sinni í eina námsönn hafi 

atvinnuleitandi sýnt viðunandi námsárangur og ólíklegt þyki að honum verði boðið starf 

á næstu vikum (Reglugerð um þátttöku atvinnuleitanda sem tryggðir eru innan 

atvinnuleysistryggingakerfisins í vinnumarkaðsaðgerðum og um búferlastyrki nr. 

12/2009). 
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3.2.3 Atvinnutengd endurhæfing 

Atvinnuleitendum gefst kostur á að gera starfsendurhæfingarsamning við 

Vinnumálastofnun. Með samningnum skuldbindur atvinnuleitandi sig til að taka að fullu 

þátt í starfsendurhæfingaráætlun sem hann hefur gert í samráði við ráðgjafa 

Vinnumálastofnunar og aðra aðila sem að áætluninni koma. Skilyrði samningsins er að 

starfsendurhæfingin nýtist atvinnuleitandanum við atvinnuleit. Vinnumálastofnun 

greiðir atvinnuleitanda atvinnuleysisbætur á meðan gildistíma samningsins stendur sem 

getur verið að hámarki 13 vikur en þó er heimilt að framlengja samninginn í eitt skipti ef 

samningurinn hefur borið góðan árangur að mati ráðgjafa Vinnumálastofnunar 

(Reglugerð um þátttöku atvinnuleitanda sem tryggðir eru innan 

atvinnuleysistryggingakerfisins í vinnumarkaðsaðgerðum og um búferlastyrki nr. 

12/2009). 

3.2.4 Þróun eigin viðskiptahugmyndar 

Atvinnuleitendum gefst kostur á að gera allt að sex mánaða samning við 

Vinnumálastofnun þess eðlis að þeir fái tækifæri til að vinna að þróun eigin 

viðskiptahugmyndar. Vinnumálastofnun setur þau skilyrði að atvinnuleitandi skili inn 

skýrslu um framvindu verkefnisins að þremur mánuðum liðnum og síðan aftur við lok 

verkefnisins. Auk þess er skilyrði fyrir því að viðskiptahugmyndin sé talin vera líkleg til að 

skapa atvinnuleitandanum tækifæri til framtíðarstarfs. Á meðan samningstímabilinu 

stendur greiðir Vinnumálastofnun atvinnuleitanda atvinnuleysisbætur og ber 

atvinnuleitanda skylda til að vera í reglulegum samskiptum við ráðgjafa 

Vinnumálastofnunar en ber þó ekki skylda til að vera í virkri atvinnuleit á meðan 

verkefninu stendur. Ef mat ráðgjafa Vinnumálastofnunar er þess eðlis að hann telur að 

viðskiptahugmyndin sé líkleg til að skapa atvinnuleitandanum framtíðarstarf er 

Vinnumálastofnun heimilt til að framlengja samninginn um þróun viðskiptahugmyndar 

um sex mánuði (Reglugerð um þátttöku atvinnuleitanda sem tryggðir eru innan 

atvinnuleysistryggingakerfisins í vinnumarkaðsaðgerðum og um búferlastyrki nr. 

12/2009). 

3.3   Sérstök átaksverkefni gegn auknu atvinnuleysi 

Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 kom upp ný staða í íslensku efnahagslífi, fjöldi 

atvinnulausra fór úr 1,9% upp í 7,6% fyrsta árið eftir hrun. Þáverandi félags- og 
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tryggingamálaráðherra og mennta- og menningarmálaráðherra settu á laggirnar 

vinnuhóp til að meta stöðu atvinnulausra og koma með tillögur að úrbótum með það 

markmið að draga úr atvinnuleysi. Verkefnunum voru, fyrst og fremst, ætlað að skapa 

námstækifæri og störf fyrir atvinnuleitendur (Velferðarráðuneytið, 2009). Hér verður 

fjallað um helstu átaksverkefnin gegn auknu atvinnuleysi og þeim gerð skil. 

3.3.1 Ungt fólk til athafna 

Á grundvelli skýrslu starfshóps á vegum félags- og tryggingamálaráðuneytisins um stöðu 

ungra atvinnuleitenda var ýtt úr vör átakinu Ungt fólk til athafna í byrjun árs 2010 en þá 

voru rúmlega 3000 einstaklingar á aldrinum 16-24 ára án atvinnu. Tilgangur verkefnisins 

var að öllum atvinnuleitendum á aldrinum 16-24 ára yrðu tryggð virkniúrræði innan 

þriggja mánaða frá atvinnumissi með það að markmiði að koma í veg fyrir þær 

afleiðingar sem atvinnuleysi getur haft á líf og heilsu fólks. Áhersla var lögð á að virkja 

þátttakendur í námi eða vinnu í samstarfi við menntakerfið, sjálfboðaliðasamtök eða 

vinnumarkaðinn. Þá var einnig lögð áhersla á náms- og starfsráðgjöf og hvatningu til að 

taka þátt í úrræðum sem stuðla að hæfnisuppbyggingu þátttakenda. Virkniúrræðunum 

mátti skipta í tvennt, annars vegar námstengd úrræði og hins vegar starfstengd úrræði 

og völdu þátttakendur með aðstoð ráðgjafa það úrræði sem helst var talið mæta 

þörfum viðkomandi. Vísað var til skylduvirkni í lögum um atvinnuleysistryggingar nr. 

54/2006 og gat það valdið bótamissi ef einstaklingur neitaði þátttöku í úrræðinu 

(Vinnumálastofnun, 2011-a).  

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands var falið að gera úttekt á verkefninu og kom út 

lokaskýrsla í maí 2010. Í skýrslunni kom fram að meirihluti ungmennanna voru ánægð  

með úrræðin sem bauðst og taldi meirihluti svarenda að þátttaka í úrræðinu hefði aukið 

almenna færni þeirra sem og að möguleikar þeirra á vinnumarkaði hefðu aukist, þá 

hafði andleg líðan þátttakenda aukist og úrræðið hafði ennfremur eflt þau í mannlegum 

samskiptum. Skoðaður var samanburður á andlegri og líkamlegri líðan ungmenna annars 

vegar á atvinnuleysiskrá og hins vegar þeirra sem voru komnir með vinnu, en þar mátti 

sjá að þeim ungmennum sem komnir voru með vinnu leið almennt betur andlega og 

líkamlega en þeir sem voru á atvinnuleysisskrá. Niðurstöður sýndu einnig að þeir sem 

lokið höfðu úrræðinu voru virkari í atvinnuleit og jákvæðari í garð verkefnisins en þeir 

sem voru styttra á veg komnir (Velferðarráðuneytið, 2009).  



34 

3.3.2 Þor – Þekking og reynsla  

Í ágústbyrjun 2010 hleypti Vinnumálastofnun af stað verkefni undir yfirskriftinni Þor – 

þekking og reynsla til að vinna gegn langtímaatvinnuleysi. Markmið verkefnisins var að 

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

fjölbreyttum úrræðum. Boðið var upp á námskeið af ýmsu tagi auk lengri námsleiðar og 

sjálfboðaliðastarf og höfðu þátttakendur val um úrræði út frá áhugasviði hvers og eins. 

Um skylduvirkni var að ræða með vísan í lög um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006 og 

þar af leiðandi full mætingarskylda (Vinnumálastofnun, 2011-a).  

Í heildina voru þátttakendur almennt ánægðir með verkefnið og að vera í skipulagðri 

virkni. Tæplega 30% þeirra sem fóru í virkniúrræði á fyrstu vikum verkefnisins voru farnir 

af atvinnuleysisskrá í árslok 2010. Þeir einstaklingar sem ekki mættu á kynningarfund 

eða á námskeið duttu sjálfkrafa út af atvinnuleysisbótum (Vinnumálastofnun, 2011-a). 

Samkvæmt úttekt á verkefninu voru 48% þeirra sem nýttu sér úrræðið ánægðir með 

átakið en 16-17% svarenda lýstu yfir óánægju sinni með úrræðið (Vinnumálastofnun, 

2014-a).  

3.3.3 Vinnandi vegur 

Verkefnið Vinnandi vegur var sett á laggirnar árið 2011 í kjölfar skýrslu starfshóps um 

menntun og vinnumarkaðsaðgerðir. Tillögur skýrslunnar voru þær að Vinnandi vegur 

yrði sameiginlegt verkefni ríkisins, sveitarfélaga og aðila vinnumarkaðarins. 

Höfuðmarkmið verkefnisins var að auka nýráðningar, fjölgun starfa og styrkja þá 

einstaklinga sem voru nálægt því að fullnýta rétt sinn til atvinnuleysisbóta.  

Á grundvelli verkefnisins voru í heildina gerðir um 1400 ráðningarsamningar og voru 

ráðningar með milligöngu ráðgjafa Vinnumálastofnunar þar af 85% en 15% með 

milligöngu einkarekna vinnumiðlana. Samkvæmt úttekt sem gerð var á verkefninu voru 

fleiri karlar en konur sem fengu starf á grundvelli verkefnisins. Er munurinn talinn 

skýrast af því að karlar fengu frekar ráðningu í störf sem krafðist iðnmenntunar og var 

stærsti hluti starfa á grundvelli verkefnisins þess eðlis. Hins vegar voru konur frekar 

ráðnar til starfa þar sem krafa var gerð um háskólamenntun og fleiri konur en karlar 

voru ráðnar í störf þar sem krafist var stúdentsprófs (Vinnumálastofnun, 2013-a).  
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3.3.4 Nám er vinnandi vegur 

Í maí 2011 var efnt til átaks undir yfirskriftinni Nám er vinnandi vegur með það að 

markmiði að efla menntun ungs fólks og auka tækifæri þeirra á vinnumarkaði. Í upphafi 

verkefnisins var gert ráð fyrir að öllum umsækjendum í framhaldsskóla, 25 ára og yngri 

yrði tryggð skólavist haustið 2011 ásamt námstækifærum fyrir um eitt þúsund 

atvinnuleitendur. Skilyrði fyrir þátttöku í átakinu var að atvinnuleitendur þurftu að hafa 

verið á atvinnuleysisskrá í sex mánuði eða lengur þegar átakið hófst. Var markmiðið með 

átakinu að bregðast við langtímaatvinnuleysi með því að skapa tækifæri fyrir 

atvinnuleitendur til að hefja nám og þannig rjúfa þann vítahring og félagslegu einangrun 

sem langtímaatvinnuleysi getur haft í för með sér (Vinnumálastofnun, 2012) 

Á haustmisseri 2011 höfðu alls 960 atvinnuleitendur skráð sig í nám á grundvelli 

verkefnisins. Samkvæmt könnun meðal þátttakenda verkefnisins kom fram að mikil 

ánægja var með verkefnið en 82% þátttakenda sögðust vera ánægðir en á milli 7% - 8% 

voru óánægðir (Vinnumálastofnun, 2014-b).  

3.3.5 Liðstyrkur 

Í kjölfar þess að réttur til atvinnuleysisbóta var styttur úr 48 mánuðum í 36 mánuði var 

komið á samstarfsverkefni milli ríkisins, sveitarfélaga og aðila vinnumarkaðarins undir 

heitinu Liðstyrkur sem hafði það að markmiði að virkja þá atvinnuleitendur sem höfðu 

fullnýtt rétt sinn innan atvinnuleysistryggingakerfisins eða þá sem myndu fullnýta rétt 

sinn á árinu 2013 (Vinnumálastofnun, 2014-b; Vinnumálastofnun 2015-b). 

Rúmlega 2300 störf voru skráð í verkefnið og var ráðið í 1060 þeirra í kjölfarið. Eftir að 

verkefninu lauk var gerð könnun meðal þátttakenda í Liðstyrk og niðurstöður hennar 

sýndu að tveir af hverjum þremur voru annað hvort virkir þátttakendur á vinnumarkaði 

eða í námi af einhverju tagi. Um það bil fjórðungur þátttakenda voru enn í atvinnuleit 

þegar könnunin var framkvæmd. Auk þess kom fram að 60,5% þátttakenda verkefnisins 

voru ánægðir með átakið á meðan ríflega 15% þátttakenda voru óánægðir 

(Vinnumálastofnun, 2014-a; Vinnumálastofnun, 2014-b) 

3.4   Erlendar rannsóknir 

Samkvæmt Bonoli (2010) skilja fræðimenn á milli tveggja leiða að virkri 

vinnumarkaðsstefnu (e. activation policies), annars vegar er talað um stefnu sem leggur 
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áherslu á að bæta mannauðinn og hins vegar er það stefna sem leggur megin áherslu á 

að beita ,,neikvæðum” viðurlögum við að koma fólki af atvinnuleysisbótum aftur á 

vinnumarkaðinn.  

Í Evrópu hefur á undanförnum áratugum áhersla verið lögð á vinnumarkaðsstefnu sem 

virkjar einstaklinga í atvinnuleit. Virk vinnumarkaðsstefna felur í sér að styðja 

einstaklinga til að verða á ný virkir þátttakendur á vinnumarkaði. Markmið virkar 

vinnumarkaðsstefnu er að einstaklingar verði virkir (e. active) í stað óvirkir (e. passive), 

auk þess að aðstoða einstaklinga við að vera virkir á vinnumarkaði er einnig áhersla lögð 

á að halda þeim virkum félagslega og andlega. Líkt og rannsóknir benda til getur 

atvinnuleysi haft áhrif á félagsleg tengsl og því mikilvægt að aðstoða einstaklinga við að 

vera virkir (Gerven, 2008; Heikkilä, 1999; Hvinden, 1999).  

Daguerre og Etherington (2009) segja að velgengni virkrar vinnumarkaðsstefnu á meðal 

OECD ríkjanna megi skipta í fjóra flokka: a) Virk vinnumarkaðsúrræði þar sem boðið er 

upp á persónulega ráðgjöf og skjót inngrip fyrir þá sem þurfa hvað mest á stuðning að 

halda. b) mikilvægi starfsfólks, að það hafi þekkingu og hæfni til að ná árangri. c) Sýna 

þátttakendum stuðning og hluttekningu til að koma í veg fyrir brottfall og d) hafa 

verkefnin fyrir þátttakendur markviss og uppbyggileg því það hefur mikið að segja fyrir 

árangurinn. Þeir benda jafnframt á mikilvægi þess að hafa ekki einungis það markmið að 

draga verði úr atvinnuleysi, heldur einnig að auka vinnugetu einstaklinga svo þeir verði 

hæfari til að verða virkir þátttakendur á vinnumarkaði á ný. Þá nefndu Rosholm og 

Svarer (2004) að virk vinnumarkaðsstefna hefði þau áhrif að fólk þáði 

atvinnuleysisbætur í styttri tíma en áður.   

Thorén (2005) talaði um mikilvægi einstaklingsmiðaðrar þjónustu og fundin séu úrræði 

sem henta hverjum og einum. Hún telur það vera réttu leiðina til að minnka félagslega 

einangrun og sé einnig til þess fallið að bæta möguleika atvinnuleitenda til að verða 

aftur virkir þátttakendur á vinnumarkaði. Þessi afstaða til virkni er þó líka gagnrýnd af 

fræðimönnum og vilja aðrir fræðimenn meina að virkniaðgerðir séu til þess fallnar að 

valdbeita og þvinga einstaklinga til atvinnu (Thorén, 2005). Smedslund o.fl. (2006) 

skoðuðu vinnumarkaðsúrræði og lögðu áherslu á að munur væri á þátttakendum hvort 

þeir væru sjálfviljugir að taka þátt í úrræðum eða neyddir til þátttöku. Jákvæðari áhrif 

voru ef þátttakendur væru sjálfir í atvinnuleit heldur en þeir sem ekki sýndu 
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atvinnuleitinni og virkniúrræðum áhuga. Þeir lögðu einnig áherslu á að virkniúrræðin 

væru sniðin að þörfum notenda því mismunandi leiðir hentuðu ólíkum og fjölbreyttum 

hópum. Samkvæmt Bengtsston og Berglund (2012) er virknin talin vera hvetjandi fyrir 

einstaklinga til að fara í vinnu, hvort sem hún er notuð sem skilyrði eða hvatning. Meiri 

líkur eru á að þetta breyti hegðun atvinnulausra í átt að aukinni sjálfsábyrgð og minnki 

þar með þörf á opinberum stuðningi.   

Rannsókn var gerð á áhrifum virkrar vinnumarkaðsstefnu á konur í 

Evrópusambandslöndunum og sýndu niðurstöður hennar að að virknin hefði jákvæð 

áhrif á konur, sér í lagi í þeim löndum þar sem atvinnuþátttaka kvenna mældist lág 

(Bergemann og van den Berg, 2007). Samkvæmt rannsóknum Dahl og Lorentzen (2005) 

á vinnumarkaðsaðgerðum í Noregi kom fram að virkniúrræði sem blandað væri saman 

starfsþjálfun og námskeiðum hefði jákvæð áhrif á vinnuvirkni einstaklinganna. Einnig 

voru skoðaðar aðferðir þar sem einstaklingar fengu tækifæri til að auka vinnuhæfni sína 

sem og kaupauka fyrir vel unnin störf eða góða mætingu hefði einnig góð áhrif. Þá 

leggur Wanberg (1997) áherslu á að atvinnuleitin sjálf geti haft áhrif á andlega heilsu 

atvinnuleitandans og mikilvægt sé að atvinnuleitendur fái aðstoð við að styrkja 

sjálfstraust sitt samhliða atvinnuleitinni. Hann telur atvinnuleitina gera það að verkum 

að fólk er sett í þær aðstæður að láta meta sig og bera sig saman við aðra.  

Hanesch (2001) gerði samanburðarrannsókn á vinnumarkaðsaðgerðum sjö þjóða; 

Finnlandi, Svíþjóð, Danmörku, Þýskalandi, Austurríki, Ítalíu og Spáni. Hann telur að virk 

vinnumarkaðsstefna einblíni of mikið á skyldur einstaklingsins gagnvart kerfinu en ekki 

sé nægilega hugsað út í þær skyldur sem samfélagið hefur á móti. Hann telur að þegar 

gert er ráð fyrir að einstaklingar misnoti réttindi sín og að refsiaðgerðir séu beittar ef 

atvinnuleitendur uppfylli ekki þær kröfur sem þeim eru settar, hafi það þau áhrif að að 

þau eru gerð að frávikum sem geri það að verkum að kerfið hafi ekki hvetjandi áhrif. 

Hanesch (2001) bendir ennfremur á að markmið virkra vinnumarkaðsúrræða séu að 

auka sjálfstraust og sjálfsvirðingu en reynslan sýni að oft eru um illa launuð störf að 

ræða og það geti þar af leiðandi haft neikvæð áhrif á sjálfsvirðingu einstaklingsins og 

dregið úr löngun hans til atvinnuleitar. Þá nefndi hann einnig að virk 

vinnumarkaðsúrræði séu ætluð til þess að draga úr atvinnuleysi og aðstoða einstaklinga 

í að verða virkir á vinnumarkaði en vill hann meina að úrræði á borð við vinnuþjálfun séu 
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frekar sniðin að þörfum vinnumarkaðarins heldur en einstaklinganna. Hann telur að 

úrræðin dragi úr atvinnuleysi til skamms tíma en sé horft til lengri tíma gæti það kostað 

mikið þegar einstaklingar eru orðnir félagslega einangraðir. 

Hvinden (1999) talaði bæði um kosti og galla virkrar vinnumarkaðsstefnu. Hann telur 

virka vinnumarkaðsstefnu hafa bæði í för með sér fjárhagslega og pólitíska áhættu. 

Fjárhagslega telur hann að þó virk vinnumarkaðsstefna sýni góðan árangur þá sé hún 

kostnaðarsöm, sérstaklega ef horft er til skemmri tíma. Pólitíska áhættan er sú að sumir 

telja virka vinnumarkaðsstefnu vera þvingandi og hamli frelsi og sjálfsákvarðanatöku 

þátttakenda. Hann nefnir jafnframt að velta megi fyrir sér hvort réttlætanlegt sé að 

draga úr aðstoð til fólks, skerða frelsi þeirra til ákvarðana og rétt þeirra til 

lágmarksframfærslu. Þegar Hvinden fjallar um kosti virkar vinnumarkaðsstefnu horfir 

hann á tvö megin sjónarmið, einstaklings- og samfélagssjónarmið. Út frá 

einstaklingssjónarmiðinu getur virk vinnumarkaðsstefna hjálpað einstaklingum að 

viðhalda og auka hæfni atvinnuleitenda og þar með aukið atvinnutækifæri, bæði til 

skemmri og lengri tíma litið. Virkni getur einnig komið í veg fyrir neikvæð áhrif á 

einstaklinginn þrátt fyrir að vera ekki virkur þátttakandi á vinnumarkaði. Virknin hjálpar 

einnig einstaklingum að finna tilgang í samfélaginu og er hvetjandi til virkrar 

atvinnuleitar. Hvað varðar samfélagssjónarmiðið vill Hvinden meina að virk 

vinnumarkaðsstefna sé ábati fyrir samfélagið og komi í veg fyrir rýrnun á vinnugetu og 

auki jafnframt sveigjanleika og starfshæfni á vinnumarkaðnum. Þá getur virk 

vinnumarkaðsstefna komið í veg fyrir margvísleg vandamál sem fylgja oft 

langtímaatvinnuleysi í samfélaginu.  

Rannsóknum á virkum vinnumarkaðsúrræðum fer fjölgandi og eru niðurstöður þeirra 

mismunandi eins og gefur að líta hér að framan. Oft getur reynst erfitt að gera 

samanburð á ólíkum úrræðum og hafa þau jafnframt mismunandi áhrif á einstaklinga og 

ólíka hópa. Því getur verið mikilvægt líkt og Thorén (2005) og Smedslund o.fl. (2006) 

bentu á að sníða úrræðin að þeim hópum sem nota þau. 

Bonoli (2010) skilgreinir fjórar mismunandi tegundir af vinnumarkaðsaðgerðum, sem 

eru ólíklegar að birtast í hreinni mynd líkt og sjá má á töflu 1.  
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Tafla 1. Taflan sýnir fjórar mismunandi tegundir vinnumarkaðsaðgerða samkvæmt Bonoli 
(2010). 

Samkvæmt 2. gr. laga um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006 er markmið laganna að 

veita einstaklingum viðeigandi aðstoð til að verða virkir þátttakendur á vinnumarkaði 

auk þess sem lögunum er ætlað að stuðla að jafnvægi á milli framboðs og eftirspurnar 

eftir vinnuafli í landinu. Í lögunum eiga vinnumarkaðsaðgerðir að ná til vinnumiðlunar, 

mats á hæfni atvinnuleitanda og skipulagningu úrræða sem til þess eru fallin að auka 

vinnufærni atvinnuleitenda. Sé litið til laganna eru áherslur hér á landi um 

vinnumarkaðsaðgerðir í takt við flokk eitt og tvö í skilgreiningu Bonoli (2010) á 

tegundum vinnumarkaðsaðgerða. 

3.5   Íslenskar rannsóknir um árangur vinnumarkaðsúrræða 

Samkvæmt ársskýrslu Vinnumálastofnunar fyrir árið 2014 var fjöldi skráninga í 

virkniúrræði það árið um 7500. Um 3000 einstaklingar voru skráðir í grunnúrræði og 

rúmlega 1800 voru skráðir á margvísleg styttri námskeið eða námsúrræði. Samanlagt 

voru þetta um 68% allra skráninga í virkniúrræði sem hafa það að markmiði að efla 

einstaklinginn í atvinnuleit. Um 1450 einstaklingar voru skráðir í lengra nám eða 

námsleiðir og fengu þar með tækifæri til að ljúka áður höfnu námi, líkt og stúdentsprófi 
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eða háskólaprófi. Tæplega 300 skráningar voru í atvinnutengd úrræði en þau 

samanstanda af margskonar úrræðum sem tengjast vinnumarkaðinum, svo sem þróun 

eigin viðskiptahugmyndar, sjálfboðaliðastörf og atvinnutengda endurhæfingu 

(Vinnumálastofnun, 2015-b).  

Samkvæmt árskýrslu Vinnumálastofnunar fyrir árið 2014 voru 15% þátttakenda í 

skylduvirkniúrræðum komnir aftur á atvinnuleysisskrá þremur mánuðum eftir að þeim 

verkefnum lauk. 55% þeirra einstaklinga sem tóku þátt í atvinnutengdum úrræðum 

héldu áfram í vinnu að þremur mánuðum liðnum og einnig var um helmingur þeirra sem 

tóku þátt í námsúrræðum ekki lengur á skrá þremur mánuðum eftir að þeim lauk. Í 

kringum 16.900 einstaklingar voru skráðir í atvinnuleit árið 2014 og af þeim voru 10.800 

komnir með atvinnu eða farnir af skrá af öðrum ástæðum í árslok (Vinnumálastofnun, 

2015-b)  

Könnun var framkvæmd af Maskínu fyrir Vinnumálastofnun með það að markmiði að 

skoða stöðu fyrrum atvinnuleitenda og þá þjónustu sem þeir höfðu nýtt sér hjá 

Vinnumálastofnun. Í úrtakinu voru tæplega 3000 einstaklingar og var svarhlutfallið 

59,2%. Úrtakið var lagskipt og unnið var með einstaklinga sem höfðu tekið þátt í 

vinnumarkaðsúrræðunum Vinnandi vegur, Nám er vinnandi vegur, Liðstyrkur, Þor og 

Ungt fólk til athafna. Einnig voru einstaklingar í úrtakinu sem ekki höfðu tekið þátt í 

ofangreindum úrræðum (Vinnumálstofnun, 2014-a). 

Niðurstöður könnunarinnar sýndu að hátt í 46% svarenda voru í fullu starfi og rúmlega 

12% voru enn í atvinnuleit. Tæplega 2% þátttakenda voru í námi eða hlutastarfi og 

tæplega 6% svarenda voru ellilífeyrisþegar, öryrkjar, á eftirlaunum eða í veikindaleyfi.  

 Samkvæmt könnuninni voru á bilinu 17-18% svarenda sem fengu vinnu eða 

starfsþjálfun í gegnum samning við Vinnumálastofnun eða atvinnurekanda. Stærsti 

hópurinn, eða 42,3% fékk atvinnu án þess að það færi í gegnum samning við 

Vinnumálastofnun eða atvinnurekanda (Vinnumálastofnun, 2014-a). Þegar þátttakendur 

voru spurðir að því hvað hjálpaði mest við að fá vinnu aftur voru um það bil 13% sem 

sögðu að átaksverkefni á vegum Vinnumálastofnunar eða aðstoð frá ráðningarstofu en 

tæplega 39% svarenda nefndu að eigið frumkvæði, metnaður og þrautseigja hafi verið 

ástæða þess að þeir komust aftur út á vinnumarkaðinn (Vinnumálastofnun, 2014-a).  
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Þeir þátttakendur sem nefndu að námskeið á vegum Vinnumálastofnunar hefðu nýst 

þeim í atvinnuleitinni voru beðnir um að tilgreina það sem helst gagnaðist þeim. Helst 

voru tveir þættir nefndir, annars vegar voru það atriði tengd sjálfstrausti viðkomandi og 

að þeir hefðu öðlast öryggi við atvinnuleit og framkomu. Hins vegar var algengt að 

einstaklingar nefndu atriði sem tengdist íslenskukennslu og tungumálanámskeiðum. Þó 

mátti greina að bakgrunnsbreytur hefðu áhrif, til að mynda nefndu útlendingar frekar að 

tungumálanámskeið hjálpuðu þeim í atvinnuleitinni (Vinnumálastofnun, 2014-a). 

Samkvæmt skýrslu félagsvísindastofnunar kom fram að munur var á svörum eftir því 

hvar þátttakendur voru staddir í átaksverkefninu „Ungt fólk til athafna”. Þeir sem höfðu 

lokið úrræðinu, eða hætt áður en því lauk voru mun virkari í atvinnuleit en þeir sem voru 

skemmra á veg komnir í átaksverkefninu. Í sömu skýrslu kemur fram að munur var á 

afstöðu þátttakenda til átaksverkefnisins eftir því hvort var um að ræða 

háskólamenntað fólk eða einstaklinga sem ekki höfðu lokið háskólamenntun. En líklegra 

var að háskólamenntað fólk væri neikvæðara í garð verkefnisins heldur en þeir sem 

höfðu styttri menntun að baki (Velferðarráðuneytið, 2009).    

Rannsókn var framkvæmd af Capacent Gallup fyrir Vinnumarkaðsráð í lok árs 2011 með 

það að markmiði að kanna viðhorf og líðan atvinnuleitenda og fá mat þeirra á úrræðum 

Vinnumálastofnunar. Úrtakið taldi 1158 einstaklinga af báðum kynjum á aldrinum 17 til 

67 ára og var svarhlutfallið 50,8%. Þátttakendur voru meðal annars spurðir hvort þau 

vinnumarkaðsúrræði sem þeir hefðu nýtt sér hefði aukið hæfni þeirra á vinnumarkaði. 

14,6% svarenda taldi vinnumarkaðsúrræði hafa aukið hæfni sína að miklu leyti. Ríflega 

helmingur þátttakenda, eða 50,6% taldi að vinnumarkaðsúrræði hefði aukið hæfni 

þeirra að nokkru leyti og 34,8% taldi vinnumarkaðsúrræði hafa aukið hæfni sína að litlu 

eða engu leyti. Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þau vinnumarkaðsúrræði sem 

þeir hefðu reynslu af, hefðu haft jákvæð eða neikvæð áhrif á líðan sína. 26,3% 

þátttakenda sagði að vinnumarkaðsúrræði hefðu að öllu leyti jákvæð áhrif á líðan sína 

og 50% þátttakenda sögðu vinnumarkaðsúrræðin hafa haft mjög jákvæð eða frekar 

jákvæð áhrif á líðan þeirra. Þá voru 19% sem töldu að vinnumarkaðsúrræði hefðu hvorki 

haft jákvæð né neikvæð áhrif á líðan þeirra. Samkvæmt þátttakendum höfðu 

vinnumarkaðsúrræði jákvæð áhrif á þann hátt að 70,4% taldi að andleg líðan hefði 
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aukist, 68,4% nefndu að sjálfstraust hefði aukist, 43,9 töldu að félagsleg staða væri betri 

og 27,7% nefndu betri líkamlega líðan (Vinnumálastofnun, 2011-b).  

3.6  Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 

Samkvæmt lögum nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga er markmið þeirra meðal 

annars að tryggja íbúum fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð þeirra á 

grundvelli samhjálpar. Hlutverk félagsþjónustu sveitarfélaga er að vera síðasti 

hlekkurinn í öryggisneti samfélagsins og tryggja þar með velferð þegna þeirra. Jafnframt 

er mikilvægt að félagsþjónusta sveitarfélaganna sé í virku samstarfi við aðrar 

þjónustustofnanir, líkt og Vinnumálastofnun þegar kemur að einstaklingsúrræðum á 

sviði virkni eða atvinnuendurhæfingu (Halldór S. Guðmundsson, 2012; Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991).  

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaganna eru rammalög og því er það undir hverju 

sveitarfélagi komið að setja sér sínar reglur og vinna samkvæmt þeim. Því geta 

upphæðir fjárhagsaðstoðar og virkniúrræði verið mismunandi eftir sveitarfélögum 

(Guðný Björk Eydal, 2009). 

3.6.1 Fjárhagsaðstoð 

Í flestum Evrópuríkjum sem og á Norðurlöndunum hefur verið lögð aukin áhersla á að 

skilyrða virkni við notendur fjárhagsaðstoðar. Lögð hefur verið áhersla á skyldu 

sveitarfélaganna að tryggja þeim einstaklingum sem sækja um fjárhagsaðstoð þátttöku í 

endurhæfingu eða margvíslegum virkniúrræðum (Guðný Björk Eydal, 2009). Í íslenskri 

löggjöf er ekki fjallað um hvaða kröfur til virkni megi gera til þeirra sem reiða sig á 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna. Í ljósi þess að hverju sveitarfélagi er í sjálfsvald sett að 

setja sínar eigin reglur innan ramma laganna hafa mörg sveitarfélög ákvæði í reglum 

sínum að lækka megi fjárhagsaðstoð, uppfylli notandi fjárhagsaðstoðar ekki tilteknum 

skilyrðum er lúta að virkni. Dæmi um slík skilyrði eru meðal annars að sinna virkri 

atvinnuleit, taka starfi sem viðkomandi býðst nema til komi viðhlítandi skýringar og taka 

þátt í einstaklingsmiðaðri áætlun eða átaksverkefnum (Guðný Björk Eydal og Lena 

Hrönn Marteinsdóttir, 2011; Halldór S. Guðmundsson, 2012; Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991).  
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Núverandi félags- og húsnæðismálaráðherra, Eygló Harðardóttir lagði fyrir frumvarp á 

Alþingi til breytinga á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga í árslok 2014. Með 

frumvarpinu fá sveitarfélögin meðal annars skýrari heimild til að skilyrða fjárhagsaðstoð 

til einstaklinga sem eru vinnufærir. Markmið frumvarpsins er að stuðla að virkni þeirra 

einstaklinga sem ekki hafa rétt til atvinnuleysisbóta og koma þannig í veg fyrir að 

langtímaatvinnuleysi leiði til óvinnufærni síðar meir. Í frumvarpinu er lagt til að 

sveitarfélögin geti skilyrt fjárhagsaðstoð við mat á vinnufærni og virkri atvinnuleit þeirra 

sem eru vinnufærir. Notendur sem sinna virkri atvinnuleit sýna frumkvæði við starfsleit, 

eru reiðubúnir að ráða sig í starf sem þeim stendur til boða og taka þátt í 

vinnumarkaðsúrræðum. Uppfylli notandi fjárhagsaðstoðar ekki skilyrði um virka 

atvinnuleit verður sveitarfélögum heimilt, samkvæmt frumvarpinu, að skerða 

fjárhagsaðstoð til viðkomandi, en þó ekki fyrr en Vinnumálastofnun hefur lagt mat á 

vinnufærni hans (Velferðarráðuneytið 2014; Þingskjal 624, 2014-2015).  

Frumvarpið er þess eðlis að verði það að lögum skapast enn meiri grundvöllur fyrir 

frekari samstarfi Vinnumálastofnunar og félagsþjónustu sveitarfélagana um þjónustu við 

atvinnuleitendur sem njóta þjónustu í formi fjárhagsaðstoðar hjá sveitarfélögunum. 

Með því að veita sveitarfélögum heimild til að skilyrða fjárhagsaðstoð, ber bæði 

sveitarfélögum og Vinnumálastofnun skylda að bjóða notendum upp á 

einstaklingsmiðaða þjónustu og stuðning og tryggja þeim aðgang að raunhæfum 

vinnumarkaðsúrræðum (Velferðarráðuneytið 2014; Þingskjal 624, 2014-2015).  

Þess má geta að í gangi er samstarfsverkefni á milli Vinnumálastofnunar og 

sveitarfélaganna í landinu um þjónustu við atvinnuleitendur sem eru án bótaréttar hjá 

Vinnumálastofnun og njóta fjárhagsaðstoðar frá félagsþjónustu sveitarfélaganna. 

Verkefnið ber heitið Stígur og er markmið þess að styrkja viðkomandi einstaklinga í 

atvinnuleitinni og með því fækka notendum fjárhagsaðstoðar hjá sveitarfélögunum 

(Vinnumálastofnun, 2013-b). 
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4     Aðferð og framkvæmd 

Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar. Fjallað verður 

um rannsóknaraðferðina, framkvæmd rannsóknarinnar, gagnaöflun og hvernig vali á 

þátttakendum var háttað. Því næst er fjallað um siðferðileg álitamál og að lokum er 

fjallað stuttlega um þátttakendur rannsóknarinnar. 

4.1  Eigindleg rannsóknaraðferð 

Rannsóknir eru gerðar með það að markmiði að skoða ákveðin sjónarhorn í 

raunveruleikanum. Þær aðferðir sem notaðar hafa verið til að skoða þessi sjónarhorn 

eru að mestu leyti tvennskonar en þær eru eigindlegar og megindlegar 

rannsóknaraðferðir (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Við framkvæmd þessarar rannsóknar 

er notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research methods). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar meðal annars til að greina aðstæður og 

félagslegt umhverfi einstaklinga og leitast við að skilja og skýra flókið samband ýmissa 

atriða. Val á eigindlegum rannsóknaraðferðum er hentugt til að öðlast skilning á 

aðstæðum þátttakenda rannsóknarinnar (Esterberg, 2002).  

Esterberg (2002) telur kosti eigindlegra rannsóknaraðferða þá að eigindleg viðtöl geta 

leitt til skilnings á huglægu viðhorfi viðmælenda. Eigindleg viðtöl eru talin árangursrík 

aðferð til að varpa ljósi á upplifanir fólks og veita því tækifæri og grundvöll til að tjá sig 

með eigin orðum um viðfangsefni rannsóknarinnar. Í eigindlegum rannsóknaraðferðum 

er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum um þýðið í ljósi fámenns hóps þátttakenda. 

Aftur á móti er rannsakandinn sjálft mælitækið í eigindlegum rannsóknaraðferðum og er 

túlkun niðurstaðna alfarið á ábyrgð rannsakanda og í hans valdi að finna það sem 

markverðast er í gögnunum og varpa því fram á trúverðugan hátt. Því er mikilvægt að 

rannsakandinn sé meðvitaður um eigin skoðanir og gildi og sé meðvitaður um þau áhrif 

sem hann getur haft á rannsóknina með sínum skoðunum og viðhorfum. Jafnframt þarf 

hann að vera meðvitaður um hlutleysi sitt og leggja ekki mat á þátttakendur eða 

viðfangsefni fyrirfram (Esterberg, 2002).  
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Í eigindlegum rannsóknaraðferðum fer gagnaöflun fram með mismunandi aðferðum. 

Sem dæmi má nefna rýnihópa, vettvangsathuganir, þátttakendaathuganir og opin viðtöl 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

4.2   Viðtalsrannsókn 

Viðtalsaðferðin sem notuð var í þessari rannsókn byggir á hálfstöðluðum viðtölum (e. 

semistructured interviews). Markmið með hálfstöðluðum viðtölum er að viðfangsefnið 

sé rannsakað á nokkuð opinn hátt og viðmælendum leyft að tjá hugmyndir sínar og 

skoðanir með sínum eigin orðum (Helga Jónsdóttir, 2003). Með hálfstöðluðum viðtölum 

er áhersla lögð á að varpa ljósi á reynslu og upplifun langtímaatvinnuleitenda af 

skylduvirkniúrræðum auk þess að öðlast tilfinningu fyrir stöðu þessa hóps, sem annars 

hefði verið erfitt að ná með öðrum rannsóknaraðferðum. Til stuðnings, notar 

rannsakandi viðtalsvísi sem inniheldur ákveðin þemu og spurningar um viðfangsefni 

rannsóknarinnar að leiðarljósi í viðtölunum. Með því fer rannsakandi inn í viðtöl með 

fyrirfram ákveðnar hugmyndir um umræðuefni viðtalsins. Mikilvægt er að rannsakandi 

fylgi eftir aðalatriðum, beiti virkri hlustun og stýri viðtalinu fyrst og fremst af svörun og 

viðbrögðum þátttakenda. Rannsakanda gefst um leið færi á að dýpka umræðuefnið 

frekar og öðlast þar með dýpri skilning á upplifunum hans (Esterberg, 2002; Helga 

Jónsdóttir, 2003).  

Við gerð viðtalsvísis lagði rannsakandi áherslu á að setja saman spurningar og atriði sem 

saman myndu miða að því að ná heildrænum upplýsingum um reynslu og upplifun 

atvinnuleitenda af skylduvirkniúrræðum. Þannig var leitast eftir því að mestar líkur yrðu 

á að ná fram sem bestri svörun við rannsóknarspurningunum. Viðtalsvísirinn var þannig 

uppbyggður að í fyrstu voru þátttakendur spurðir um hefðbundnar 

bakgrunnsupplýsingar auk þess sem þeir voru spurðir um tilurð atvinnuleysis. Farið var 

yfir helstu þætti skylduvirkninnar og hvernig hún gæti birst og viðmælendur spurðir um 

reynslu þeirra af skylduvirkni. Þá var spurt um viðhorf til skylduvirkni og hvernig og þá 

hvort skylduvirkni hefði gagnast þeim í atvinnuleitinni. Viðmælendur voru einnig spurðir 

um hvað myndi helst gagnast þeim til að verða aftur virkir þátttakendur á vinnumarkaði.  
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4.3   Framkvæmd rannsóknarinnar 

Undirbúningur fyrir rannsóknina hófst formlega í apríl 2015 og lögð var fram 

rannsóknaráætlun einum mánuði síðar og voru þar útlistaðar frekari framkvæmdir 

rannsóknar. Samkvæmt tíma- og framkvæmdaáætlun rannsóknaráætlunarinnar var 

ráðgert að rannsókn yrði lokið í nóvember 2015. Heimildaöflun og gerð fræðilegs hluta 

fór fram á tímabilinu ágúst – október 2015 og voru öll viðtöl tekin í októbermánuði 2015 

og voru þau greind og unnið úr niðurstöðum rannsóknarinnar í nóvembermánuði 2015.  

4.4   Gagnaöflun 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var tvíþætt, annars vegar voru það einstaklingar sem 

höfðu verið viðtakendur atvinnuleysisbóta í tvö ár eða lengur og voru aftur orðnir virkir 

þátttakendur á vinnumarkaði. Hins vegar voru það einstaklingar sem eru viðtakendur 

atvinnuleysisbóta á þeim tíma sem viðtölin voru framkvæmd og hafa verið síðastliðin 

tvö ár eða lengur. Var því um að ræða lagskipt slembiúrtak (e. stratified random sample) 

en það felst í því að þýði er skipt í hópa og síðan er ákveðinn fjöldi einstaklinga valinn úr 

hverjum hópi með slembiaðferð (Neuman, 2006; Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2003).  

Við val á þátttakendum var ákveðið að einskorða hópinn við einstaklinga með 

háskólamenntun. Ástæða fyrir því að sá tiltekni hópur var valinn er sú að hlutfall meðal 

háskólamenntaðra einstaklinga á atvinnuleysisskrá hefur farið hækkandi síðastliðin ár og 

því var áhugi fyrir að fá þeirra sýn af stöðu sinni og hvað það er sem gagnast þessum 

einstaklingum best er kemur að skylduvirkni (Vinnumálastofnun, 2015-a). Áhersla var 

lögð á að allir þátttakendur hefðu fengið reynslu af þátttöku í skylduvirkniúrræðum og 

gætu að sama skapi miðlað frá þeirri reynslu.  

Atvinnuráðgjafar Vinnumálastofnunar komu að liði við að aðstoða rannsakanda til þess 

að nálgast þátttakendur. Þeir sáu um að kynna rannsóknina fyrir þeim einstaklingum 

sem lentu í úrtökunum tveimur. Þeir sem samþykktu þátttöku í rannsókninni gáfu þar 

með leyfi fyrir því að veita rannsakanda nöfn sín og símanúmer. Í kjölfarið hafði 

rannsakandi samband símleiðis við viðkomandi einstaklinga og staðfesti í samráði við þá 

viðtalstíma og staðsetningu. Því má segja að starfsfólk Vinnumálastofnunar hafi gegnt 

stöðu hliðvarðar (e. gatekeeper), en hugtakið vísar til þeirra aðila sem eru í aðstöðu til 



48 

að veita rannsakanda aðgang að hópi þeirra einstaklinga sem falla undir skilyrði 

rannsóknarinnar (Esterberg, 2002).  

Í upphafi rannsóknarinnar var ráðgert að taka viðtöl við tíu einstaklinga og var 

hugmyndin sú að helmingur þátttakenda væru orðnir virkir þátttakendur á 

vinnumarkaði og hinn helmingurinn væri enn í atvinnuleit. Nokkuð erfiðlega gekk að fá 

þátttakendur í rannsóknina og sökum þröngs tímaramma urðu viðtölin sjö talsins. Sex 

viðtöl voru tekin við þátttakendur sem uppfylltu fyrirfram ákveðin skilyrði 

rannsóknarinnar og veittu þeir rannsakanda góða innsýn í reynslu þeirra og viðhorf af 

skylduvirkni. Eitt viðtal var tekið sem féll ekki að kröfum verkefnisins og var það mat 

rannsakanda og ábyrgðarmanns rannsóknarinnar að ekki yrði stuðst við innihald þess í 

rannsókninni sjálfri.  

4.5  Skráning og úrvinnsla gagna 

Viðtölin öll voru hljóðrituð á upptökutæki að gefnu skriflegu samþykki þátttakenda. 

Voru viðtölin í kjölfarið vistuð á lokað svæði rannsakanda við Háskóla Íslands. Við vinnslu 

rannsóknarinnar voru viðtölin afrituð frá orði til orðs á tölvutækt form og 

persónugreinanlegum upplýsingum á borð við nöfn og vinnustaði voru dulkóðuð. Eftir 

að öll viðtöl höfðu verið afrituð voru þau kóðuð og greind, en það var gert á þann hátt 

að rannsakandi las ítarlega í gegnum gögnin og reyndi þannig að koma auga á ákveðin 

þemu sem myndu koma inn á mikilvæga þætti. Þegar búið var að kóða gögnin var hægt 

að draga saman frásagnir þátttakanda og túlka niðurstöður rannsóknarinnar.  

4.6  Siðferðileg álitamál 

Í ljósi þeirra persónuupplýsinga sem liggja að baki þessarar rannsóknar var hún tilkynnt 

til Persónuverndar áður en öll gagnaöflun hófst samkvæmt reglum nr.  712/2008 um 

tilkynningarskyldu og leyfisskylda vinnslu persónuupplýsinga. Fékk rannsóknin 

leyfisnúmerið S7445.  

Fjórar höfuðreglur siðfræðinnar eru hafðar að leiðarljósi í rannsóknarvinnu með það að 

markmiði að öllum siðferðiskröfum sem gerðar eru til rannsókna sé mætt. Reglunum 

fjórum verður lýst hér í stuttu máli, en þær eru kenndar við sjálfræði, skaðleysi, réttlæti 

og velgjörðir (Sigurður Kristinsson, 2003).  
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Sjálfræðisreglan kveður á um að virðing sé borin fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar 

(Ólöf Ýr Atladóttir, Ingileif Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2003). Í upphafi hvers 

viðtals var rannsóknin kynnt þátttakendum og farið var yfir helstu þætti hennar. 

Jafnframt fengu allir þátttakendur afhent kynningarbréf þar sem fram komu markmið og 

tilgangur rannsóknar, upplýsingar um meðferð persónuupplýsinga og hvernig úrvinnslu 

gagna yrði háttað. Þátttakendur skrifuðu allir undir upplýst samþykki og staðfestu þar 

með þátttöku í rannsókninni. Öllum þátttakendum var gerð grein fyrir að hægt væri að 

hætta þátttöku á hvaða stigi rannsóknar sem væri. 

Í skaðleysisreglunni er kveðið á um að rannsóknir megi ekki valda þátttakendum skaða á 

nokkurn hátt (Ólöf Ýr Atladóttir, Ingileif Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2003). Í 

upphafi hvers viðtals var þátttakendum gert grein fyrir því að hægt væri að hætta 

þátttöku á hvaða tíma sem væri í rannsóknarferlinu. Í kynningarbréfi sem allir 

þátttakendur lásu yfir í upphafi hvers viðtals var greint frá því að ekki væri vitað um 

áhættu sem gæti stafað af þátttöku í rannsókninni.  Jafnframt var þátttakendur upplýstir 

um nafnleynd og trúnað og að persónugreinanlegar upplýsingar yrðu ekki rekjanlegar til 

hvers og eins.  

Í velgjörðarreglunni er greint frá skyldu rannsakanda til að láta gott af sér leiða og að 

rannsóknin hafi í för með sér ávinning, þá sérstaklega þann hóp sem verið er að 

rannsaka (Ólöf Ýr Atladóttir, Ingileif Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2003). 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta mögulega stuðlað að aukinni þekkingu fagfólks á 

stöðu atvinnuleitenda með háskólamenntun og frekari stefnumótun í 

vinnumarkaðsaðgerðum. En til þess að geta veitt atvinnuleitendum góða og 

árangursríka þjónustu er mikilvægt að reynsla þeirra, viðhorf og upplifanir liggi fyrir.  

Réttlætisreglan kveður á um jafna dreifingu gagna og að komið sé fram við þátttakendur 

af sanngirni, sér í lagi ef um er að ræða hópa sem búa við veikari stöðu en aðrir (Ólöf Ýr 

Atladóttir, Ingileif Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2003). Rannsakandi hefur ígrundað 

stöðu sína og velt því fyrir sér hvort bakgrunnur hans eða reynsla gæti haft að einhverju 

leiti áhrif á rannsóknina. Rannsakandi hefur ekki reynslu af þátttöku í virkniúrræðum. 

Aftur á móti hefur rannsakandi unnið sem ráðgjafi hjá félagsþjónustu og meðal annars 

unnið með einstaklingum sem eru í atvinnuleit og skilyrtir til þátttöku í virkniúrræðum. 
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Hefur rannsakandi á öllum stigum rannsóknarinnar gætt hlutleysis og verið meðvitaður 

um þau áhrif sem reynsla hans getur haft á niðurstöður þessarar rannsóknar.  
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5   Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar út frá þeim 

meginþemum sem komu fram við yfirlestur gagnanna. Markmiðið er að fá svör við 

rannsóknarspurningum sem eru eftirfarandi: Hver eru viðhorf og upplifun 

langtímaatvinnuleitenda með háskólamenntun af vinnumarkaðsúrræðum? Hverjar eru þarfir 

atvinnuleitenda með háskólamenntun varðandi vinnumarkaðsúrræði og stuðning? Skilar 

skylduvirkni árangri? 

Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á viðtölum við sex einstaklinga sem öll voru tekin í 

október 2015. Kynjaskipting þátttakenda var þannig að karlar voru tveir og konur voru fjórar 

en aldur þátttakenda var á bilinu 36 til 64 ára. Að mati rannsakanda gengu viðtölin vel, 

þátttakendur höfðu allir sitt til málanna að leggja og voru almennt málefnalegir í umræðu 

sinni um viðfangsefnið. 

Með það að markmiði að svara rannsóknarspurningum var áhersla lögð á að biðja 

þátttakendur um að lýsa upplifun sinni og reynslu af skylduvirkniúrræðum og ræða út frá 

skylduvirkni hvernig eða hvort hún hafi gagnast þeim í atvinnuleitinni. Þátttakendur lýstu því 

til hvers skylduvirkni væri fallin og hvernig þeir upplifðu hana í sambandi við atvinnuleitina. 

Einnig lýstu þeir upplifun sinni af því að vera án atvinnu og hvernig það hefði áhrif á þeirra 

líðan.  

Greind voru fimm yfirþemu og tvö undirþemu. Hluti þemanna eru þess eðlis að þau 

endurspegla þær rannsóknarspurningar sem lagðar eru til grundvallar í þessari rannsókn  en 

önnur þemu voru atriði sem þátttakendur ræddu mikið án þess að sérstaklega væri spurt út í 

þau. 

Þátttakendur voru lýsandi í frásögn sinni og gáfu áhugaverða mynd af reynslu þeirra og 

upplifun af skylduvirkniúrræðum. Niðurstöður eru settar fram eftir þemum sem komu fram 

við greiningu gagnanna. Í eftirfarandi umfjöllun verður vísað í orð viðmælenda undir 

dulnefnum.  

5.1  Kynning á þátttakendum 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru sex talsins af báðum kynjum. Aldursdreifing var töluverð, 

en þátttakendur voru á aldrinum 36-64 ára. Þátttakendur höfðu allir háskólamenntun að 
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baki. Allir þátttakendurnir áttu það sameiginlegt að hafa verið lengur en tvö ár á 

atvinnuleysisskrá hjá Vinnumálastofnun, en helmingur þátttakenda var kominn aftur út á 

vinnumarkaðinn. Þátttakendur eru allir búsettir á höfuðborgarsvæðinu.  

Við vinnslu rannsóknar var þátttakendum gefin dulnefni og til að gæta fyllsta trúnaðar, voru 

persónugreinanlegum upplýsingum um þá, breytt. Þátttakendur í rannsókninni eru 

eftirfarandi:  

Páll er rúmlega fimmtugur, hann hefur lokið þremur háskólagráðum í tæknimenntun. 

Atvinnuleysi hans kom til vegna samruna hjá fyrirtækinu sem hann starfaði hjá. Páll er 

fjölskyldumaður og hefur lokið rétti sínum til atvinnuleysisbóta hjá Vinnumálastofnun og 

hefur nú hafið eigin rekstur.  

Guðrún er rúmlega sextug. Hún hefur lokið háskólamenntun á viðskiptasviði og hefur 

áralanga starfsreynslu af því sviði. Atvinnuleysi hennar kom til vegna samruna sem átti rætur 

sínar að rekja til efnahagshrunsins. Guðrún hefur verið á atvinnuleysisskrá hjá 

Vinnumálastofnun í rúmlega tvö ár og á von á því að missa rétt sinn til atvinnuleysisbóta á 

næstu mánuðum.  

Hildur er á fertugsaldri og með lögfræðimenntun og starfaði sem slíkur í rúmlega áratug áður 

en atvinnuleysi kom til. Atvinnuleysi Hildar kom til vegna aukinnar samkeppni sem varð til 

þess að hún missti starf sitt. Hún hefur verið á atvinnuleysisskrá í tvö ár og á von á því að 

missa rétt sinn að sex mánuðum liðnum.  

Kári er á fimmtugsaldri og er með lögfræðimenntun. Hann hefur einnig starfsreynslu af 

ýmsum sviðum. Hann fór beint á atvinnuleysisskrá að námi loknu en er nú orðin virkur 

þátttakandi á vinnumarkaði eftir að hafa fullnýtt sér sinn rétt til atvinnuleysisbóta.  

Elva er á fimmtugsaldri og er með háskólapróf í sálfræði. Hún er einnig með iðnmenntun á 

bakinu sem hefur nýst henni í starfi í gegnum árin. Elva hefur verið með hlutabótarétt hjá 

Vinnumálastofnun en á von á því að klára þann rétt á komandi mánuðum.  

Anna er á fimmtugsaldri og er með háskólamenntun í kennarafræðum. Hún hefur 

áratugalanga starfsreynslu að baki og starfar sem slíkur í dag. Hún missti vinnuna fyrir 

nokkrum árum síðan vegna verkefnaskorts og var í rúmlega tvö ár á atvinnuleysisbótum.  
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5.2  Tilkoma atvinnumissis og upplifun atvinnuleysis 

Í upphafi hvers viðtals voru þátttakendur spurðir fjögurra almennra bakgrunnspurninga. Var 

þar á meðal komið inn á hvernig atvinnuleysi hafi komið til og hvernig þátttakendur upplifðu 

það að missa vinnuna. Elva var eini þátttakandinn sem gekk ekki í gegnum þá reynslu, að 

vera sagt upp störfum. Hún byrjaði í námi en kláraði það ekki og fór í kjölfarið á 

atvinnuleysisskrá. Hún hafði að sögn ekki áhyggjur af atvinnuleysinu og gerði ekki ráð fyrir að 

þurfa að vera án atvinnu í langan tíma. Eftir nokkurn tíma, fékk hún hlutavinnu en vantar enn 

atvinnu til að fylla upp í 100% starfshlutfall. Hún segir það ekki hafa reynt verulega á líðan 

sína, en líkt og hún tók til orða á léttilegum nótum: „...en náttúrlega er það bara buddan sem 

hrópar en hún er ekkert öskrandi allan tímann... “.  

Eftir að Kári kláraði háskólanám gekk erfiðlega fyrir hann að fá vinnu við það sem hann hafði 

menntað sig í. Kári taldi sig líklegan til að finna fljótlega starf þar sem hann gæti nýtt sína 

menntun, en annað kom á daginn og segir hann, aðspurður hvernig það hefði tekið á líðan 

hans: „Bara illa.. ég meina, alveg ömurlegt bara... “. Fyrirtæki Guðrúnar hafði á nokkrum 

árum, hægt og bítandi minnkað umsvif sín. Kom það Guðrúnu því ekki í opna skjöldu þegar 

henni var afhent uppsagnarbréf. Þrátt fyrir að hún hafi vitað í hvað stefndi, þótti henni það 

vera vond reynsla að verða atvinnulaus. Hún hafi þó frá fyrsta degi tileinkað sér jákvætt 

hugarfar og sagði ákveðinni röddu: „Þú veist, dagbókin mín er alltaf full því ég bara bý mér til 

verkefni, ég vil ekki einangrast!“ 

Hildi þótti erfitt að horfast í augu við atvinnumissinn og var það henni áfall að missa vinnuna. 

Hún upplifði mikla samkeppni innan sinnar starfstéttar og telur að atvinnuleysið hafið komið 

til vegna þess.  Hildur gerði ekki ráð fyrir að það myndi taka hana svona langan tíma til að fá 

vinnu aftur sökum þess hve góða menntun og starfsreynslu hún hefði í farteskinu. 

Atvinnuleysi Önnu kom til vegna verkefnaskorts hjá fyrirtækinu sem hún vann fyrir. 

Atvinnumissirinn var í raun ekki mikið áfall fyrir Önnu, starfshlutfall hennar hafi lækkað 

smám saman og var hún því nokkuð viðbúin því sem koma skyldi. Að sögn Önnu, lagði hún 

mikið upp úr því að gera það besta úr stöðunni og var dugleg að finna sér verkefni á meðan 

atvinnuleysinu stóð, það gerði hún að sögn meðal annars til þess að koma í veg fyrir 

félagslega einangrun. Atvinnuleysi Páls kom til sökum þess að hann hafi klárað sinn 

verkefnalista innan fyrirtækisins sem hann starfaði hjá auk þess sem samruni átti sér stað hjá 

fyrirtækinu. Atvinnumissirinn hafi einn og sér ekki komið honum í opna skjöldu, en það sem 
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Páll átti erfiðast með var hversu erfitt það var fyrir hann að fá vinnu aftur. Aðspurður hvernig 

tilfinning það sé, segir Páll:  

Allt í einu er eins og það komi bara veggur. Maður er bara vóó! Þetta var ekkert mál fyrst 

en ég hef engar fjárhagsáhyggjur, ég á nóg af peningum en það er annað sem gerist. Þú 

tilheyrir allt í einu ekki neinum. 

Samkvæmt frásögnum þátttakenda bar atvinnuleysi þeirra til með ólíkum hætti og algengt 

var að þeir upplifðu áfall við atvinnumissinn sjálfan og þess sem í kjölfarið kom.     

5.3  Viðhorf og reynsla þátttakenda af skylduvirkni 

Allir sex þátttakendurnir í rannsókninni höfðu reynslu af skylduvirkniúrræðum á meðan 

atvinnuleysi þeirra stóð. Voru þeir beðnir um að lýsa reynslu sinni og viðhorfi af þeim. 

Almennt voru þátttakendur jákvæðir í garð skylduvirkni sem er þess eðlis að atvinnuleitendur 

staðfesti atvinnuleit mánaðarlega rafrænt á vef Vinnumálastofnunar. Þátttakendur voru allir 

á sama máli um að mánaðarleg staðfesting á atvinnuleit væri meðal annars til þess fallin að 

veita einstaklingum ákveðið aðhald í atvinnuleitinni. Páll var á því að sjálfsagt væri að sinna 

þessari skyldu, en að hans sögn væri ekki eðlilegt að einstaklingar ættu rétt á 

atvinnuleysisbótum án þess að sinna ákveðinni skyldu á móti. Hann segir að heilt yfir hafi 

hann verið duglegur að sækja um störf og skrá þau inn mánaðarlega: 

...það er allt í lagi, það er ekkert að því og hérna í öll þessi skipti sem ég hef staðfest mig 

þarna inni er ég með 3-4 umsóknir í gangi, einu sinni setti ég bara inn 0, ég er búinn að 

senda ansi mikið og búinn að halda mér vel við, jafnvel þó að störfin séu ekki 100% það 

sem ég vil þá vil ég samt kanna það hvað þetta er. 

 Guðrún er á þeirri skoðun að mánaðarleg staðfesting á atvinnuleit sé eðlileg og sagði með 

ákveðinni röddu:  

Já, sko mín skoðun á því er að mér finnst það alveg sjálfsagt að fólk staðfestir sig, það er 

að fá peninga úr almannasjóði að mér finnst það alveg lágmark að gera það. Til dæmis 

eins og að mæta og fara á námskeið, ég meina, halda sér við.  

Guðrún vísaði einnig til þess að skylduvirkni í formi staðfestingar á atvinnuleit væri eflaust 

einnig gagnlegt fyrir Vinnumálastofnun, að sjá að atvinnuleitendur eru virkir og vilji vinna. Að 

hennar sögn hafi hún alltaf verið dugleg að sækja um störf og skrá þær upplýsingar þegar 

hún staðfestir atvinnuleit. Hildur var einnig á sama máli og Páll og Guðrún að það væri 

sjálfsagt að staðfesta atvinnuleit mánaðarlega, en henni þykir betra að geta staðfest 

atvinnuleit sína í gegnum tölvu heldur en að þurfa að mæta sjálf á staðinn:   
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Mér finnst allt í lagi að skrá sig reglulega. Mér finnst mikið betra að gera þetta í gegnum 

tölvu í staðin fyrir að mæta á staðinn. Ef ég þyrfti að mæta á staðinn alltaf þá held ég það 

yrði alveg rosalega erfitt, mér þætti það niðurlægjandi. Mér finnst það eitt og sér erfitt 

að þurfa að vera að þiggja atvinnuleysisbætur. 

Kára finnst mikilvægt að atvinnuleitendur hafi sinni skyldu að gegna gagnvart 

Vinnumálastofnun en hann sagði:  

Ég var ekkert svosem á móti því, ég skil þetta alveg fullkomlega, er ekkert neikvæður 

gagnvart þessu sko. Og hérna, já, ég held mér hafi alltaf tekist að stimpla mig inn, en 

einhver tímann klikkaði ég á því sko og þá var mér sýndur skilningur sko. Ég er hlynntur 

þessu sko, að þetta eigi að vera, ekki of auðvelt sko... 

Aðspurð segir Anna sig hafa verið virka í atvinnuleit á meðan hennar atvinnuleysi stóð. Að 

hennar mati gerði skylduvirknin það að verkum að atvinnuleit hennar varð markvissari og 

skráði hún í hverjum einasta mánuði störf sem hún hafði sótt um. Önnu þótti þetta veita 

henni ákveðið utanumhald. Anna hafði sínar hugmyndir að því hvernig hún myndi sjálf vilja 

auka skyldur atvinnuleitenda: 

Það er mjög hvetjandi að þurfa að skrá þau störf sem maður hefur verið að sækja um og 

ef eitthvað er myndi ég bara bæta við kröfurnar, eða utanumhaldið, þá kannski að 

nafngreina hvað maður sótti um, ég hefði ekkert á móti því. Þá hefur viðkomandi meira 

utanumhald. Þá að hann geti sjálfur farið í yfirlit á síðunni og séð þar hvað hann hafi sótt 

um. Ég hugsa að það gæti verið sniðugt, eitthvað svona kerfi sko.  

Guðrún ræddi einnig um mikilvægi þess að temja sér jákvætt hugarfar á meðan 

atvinnuleitinni stendur: „Maður verður bara að vera jákvæður, já ... ég segi það!“. 

Allir þátttakendurnir höfðu verið skilyrtir til þátttöku á námskeiðum á vegum 

Vinnumálastofnunar á meðan atvinnuleysi þeirra stóð. Voru þátttakendur spurðir út í viðhorf 

þeirra til námskeiðanna og voru þau nokkuð mismunandi, allir þátttakendurnir nema Páll 

sögðust hafa haft gagn af þeim af einhverju leyti, en Páll hafði þetta að segja:  

Mér finnst þetta ekki skemmtilegt, mér finnst þetta bara niðurlæging. Ég er ekkert fyrir 

það að láta niðurlægja mig. Alls ekki. En þetta var skyldumæting, ég læt mig hafa það. 

Þetta er bara upplifun líka. Mér finnst svo sem ágætt að fólk þurfi að fara á 

einhverskonar námskeið. En námskeiðin sem er verið að bjóða uppá, ég er búinn að fara 

í þetta allt. Það væri frekar að ég myndi kenna þetta! Svona er ástandið. Ég myndi frekar 

vilja fara á námskeið sem myndi efla mig í því sem ég er að gera. Eða jafnvel ekki fara á 

námskeið og ná mér bara í þekkinguna af netinu.  

Að sögn Önnu, nýtti hún sér öll námskeið sem henni bauðst að fara á og bar skylda til og 

hefði hún jafnframt verið tilbúin að fara á enn fleiri námskeið á vegum Vinnumálastofnunar. 
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Að sögn Önnu er skylduvirkni ákveðin umhyggja sem verið er að veita einstaklingum í 

atvinnuleit. Aðspurð hvað hún hafi getað nýtt sér af námskeiðinu og út á vinnumarkaðinn, 

hugsaði hún sig um og sagði svo: „Í sjálfu sér ekki neitt, þetta var í raun bara félagskapurinn 

sem var svo góður fyrir mig á þessum tíma.“ Að hennar mati er það mikilvægt að 

einstaklingar í atvinnuleit hafi alltaf eitthvað fyrir stafni og telur hún skylduvirknina meðal 

annars leið til þess að einstaklingar í atvinnuleit fái hlutverk og finni hjá sér tilgang:  

Það er svo mikilvægt að manni finnst maður vera einhvers verður, að maður sé nýtur, að 

maður viti það að manns sé þörf og ef maður hefur ekki þessa tilfinningu, þá held ég að 

maður sé mjög fljótur að falla í eitthvað vonleysi og tilgangsleysi og allt sem því fylgir. 

Guðrún tók í sama streng og greindi frá því að henni þætti það vera skylda sín sem 

atvinnuleitanda að fara á námskeið. Hún teldi það að sinna skylduvirkni vera til þess fallið að 

viðhalda ákveðinni virkniþjálfun og jafnframt yrði hún þá enn frekar tilbúin, þegar að því 

kæmi að hún fengi vinnu. Hún hefur að eigin sögn, nýtt öll þau námskeið sem henni hafa 

staðið til boða og þótti henni alltaf eitthvað gott koma úr hverju námskeiði þó það hafi skilað 

sér mismikið. Eitt námskeiðið bar þó af, að mati Guðrúnar en það námskeið var þess eðlis að 

einblína á jávætt hugarfar og hafði Guðrún þetta að segja um námskeiðið:  

Já þetta námskeið gagnaðist alveg örugglega öllum, bara svona aðeins að leita inn á við 

og skoða, það var ekkert endilega verið að ræða um atvinnuleitina, meira bara verið að 

peppa fólk og það var mjög fínt, allir gott af því. Þessi stúlka fékk nú bara þá 

neikvæðustu með sér. Þeim bara snarsnérist hugur.  

Kári talaði um að í fyrstu hafi viðhorf hans gagnvart skyldubundnum námskeiðum verið 

fremur neikvætt, en í hans tifelli hafi viðhorfið síðan breyst eftir að hann fór á námskeið. Kári 

fór beint úr námi á atvinnuleysisskrá en hafði að hans sögn átt von á því að komast beint út á 

atvinnumarkaðinn eftir nám, hann lýsir viðhorfi sínu þannig:   

Já svo var ég skikkaður á eitt námskeið, svona markþjálfun og það var nú reyndar bara 

alveg ,,eye opener”, gott námskeið sko. Maður var búinn að halda að þetta væri samsæri 

gegn sér, og búinn að vera í erfiðu sex ára námi og haldið að það biðu manns kannski gull 

og grænir skógar, það var svona erfiðast fyrir mig, manni var svona kippt alveg rækilega 

niður á jörðina á þessu námskeiði sem var bara gott sko.  

Elva, hafði líkt og Kári neikvæða tilfinningu í fyrstu gagnvart skylduvirkninámskeiði sem hún 

var boðuð á. Það viðhorf breyttist þegar á hólminn var komið, en Erna hafði orð á því að 

námskeiðið sem hún fór á hafi víkkað sjóndeildarhringinn og opnað augu hennar fyrir því að 

ýmislegt væri hægt að gera til að efla sig og bæta lífskjör sín. Að hennar sögn hafi hún fengið 
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góða aðstoð við hvernig best væri að haga atvinnuleitinni og einnig hafi námskeiðið hjálpað 

henni að festast ekki í rútínu dagsins, heldur hafi hún leyft sér að dreyma og fundið innra 

með sér aukinn kraft sem henni þótti gott að nýta sér í atvinnuleysinu.  

Hildur var boðuð á skylduvirkninámskeið sem haldið var á vegum Vinnumálastofnunar.  Hún 

lýsir því þannig að henni hafi í upphafi þótt erfitt að fara á staðinn, hún hafi ekki vitað 

almennilega við hverju hún mætti búast. Þegar hún kom á námskeiðið fann hún að sögn fyrir 

ákveðnum létti og þótti henni þetta gagnast henni helst þannig að hún varð jákvæðari 

gagnvart stöðu sinni sem atvinnuleitanda. Að mati Hildar þótti henni kostur hve námskeiðið 

var fámennt, en hún sagði þátttakendur hafa verið tíu talsins. Síðar meir hafi hún verið 

boðuð á annað námskeið þar sem þátttakendur voru mun fleiri, eða um 30 manns. Að 

hennar mati þótti henni það gagnast henni betur að hafa námskeiðin fámennari og sagði hún 

meðal annars að sér hafi liðið betur í smærri hópnum.   

Fjórir af sex þátttakendum höfðu farið á námskeið þar sem þeir fengu meðal annars aðstoð 

við að laga ferilskrá sína og höfðu þeir sitt að segja um gagnsemi þess. Kári nefndi að hann 

hefði talið sig vel kunna að gera ferilskrá áður en hann fór á þar til gert námskeið. Annað 

hefði svo komið á daginn og fékk hann gagnlega aðstoð við að laga til ferilskrá sína. 

 Hildur telur sig vel hafa vitað hvernig gera ætti ferilskrá en hafi þó farið á námskeiðið með 

opnum hug. Hún hafi þar fengið nokkrar góðar ábendingar og meðal annars á myndina sem 

hún lét fylgja með. Myndin af henni hafi ekki þótt nægilega góð að mati þeirra sem kenndu 

námskeiðið. Auk þess fékk hún kennslu við að gera kynnisbréf sem hægt væri að senda með 

starfsferilskránni, það hafði hún ekki heyrt um áður: „Ég hélt ég væri nú með þetta allt á 

hreinu, en maður getur alltaf lært eitthvað nýtt... það er bara gott og blessað sko, til dæmis 

kenndu þau okkur að gera svona kynnisbréf til að láta fylgja með ferilskránni, ég hafði aldrei 

gert svoleiðis áður, þannig... þetta bara bara fínt.“ 

Anna sagðist hafa farið á námskeið þar sem meðal annars var verið að kenna 

þátttakendum að gera ferilskrá, hún lýsti reynslu sinni þannig: „...og það var bara fínt, ég hef 

reyndar búið til margar svona og kann þetta alveg og kunni það.“ Páll kvaðst ekki hafa lært 

neitt af námskeiðinu og sagðist ekki skilja hver tilgangur þess væri, hann sagði meðal annars: 

„...ég kann það vel, það þarf sko enginn að kenna mér að gera ferilskrá.“  
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5.3.1 Viðurlög 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu lent í því að hafi ekki sinnt skylduvirkni og verið 

beittir viðurlögum. Fjórir af sex þátttakendum höfðu reynslu af því að hafa misst rétt sinn til 

atvinnuleysisbóta tímabundið en í öllum tilfellum var skert ferðafrelsi atvinnuleitenda 

erlendis ástæða þess að þeir hafi verið beitt þessum viðurlögum.  

Guðrún var almennt jákvæð í garð skylduvirkni og fannst að sögn sjálfsagt að fara á öll 

námskeið sem hún var boðuð í. Að sögn Guðrúnar hefur hún alltaf verið samviskusöm að 

staðfesta atvinnuleit sína á réttum tíma og mætt á allt sem henni ber að gera. Það voru því 

vonbrigði fyrir Guðrúnu þegar í ljós kom að greiðsla atvinnuleysisbóta myndi stöðvast á 

meðan hún færi erlendis til að vera viðstödd útskrift dóttur sinnar:  

Maður bara verður að lúta reglum en svo heyrði ég á annarri sem fór og var hneyksluð af 

mér að láta vita, en það er ekki minn karakter að svindla. Þetta er óréttlátt, maður er að 

nurla til að geta farið og svo er manni hengt fyrir það. Maður er atvinnuleitandi í virkri 

leit og það breytir engu þó maður fari í burtu í fimm vinnudaga. Maður er að senda fullt 

af umsóknum áður og kíkir yfir það sem er í boði og sendir meira þegar maður kemur 

heim. Þetta er bara brot á mannréttindum! 

Fleiri tóku í sama streng og Guðrún varðandi það að veita atvinnuleitendum meiri 

sveigjanleika þegar kæmi að ferðalögum erlendis. Elva greindi frá því þegar hún missti 

atvinnuleysisbætur sínar tímabundið eftir að hún staðfesti atvinnuleit sína í öðru landi. Að 

hennar sögn pantaði hún sér utanlandsferð áður en til atvinnuleysis kom. Þegar að ferðinni 

kom hafði atvinnuleysið komið til og fór hún því að sögn grunlaus erlendis í frí. Þar í landi 

staðfesti hún atvinnuleit sína og hafði ekki vitneskju um að það væri, samkvæmt reglum 

Vinnumálastofnunar, ólöglegt. Elva sagði þessa reynslu helst hafa komið niður á sér 

fjárhagslega, en bætti svo við:  

Það er svolítið eins og maður sé í beisli sko. Svo er það nú reyndar líka ákveðin leti í 

manni að afla sér ekki upplýsinga, það eru fullt af upplýsingum sem er hægt að lesa og 

spekúlera í, maður þekkir þær kannski ekki fyrr en maður kynnist þeim harkalega.  

Ferðalög erlendis bar einnig á góma hjá Hildi og kvaðst hún hafa í eitt skipti farið erlendis, 

ferðina taldi hún nauðsynlega fyrir sig, þar sem fjölskyldumeðlimur hennar hafði veikst 

alvarlega og þurfti hún að fara til að sinna honum. Hún hafði á orði að atvinnuleit hennar 

væri í raun ekki minni þó hún fari í nokkra daga ferðalag. Að hennar sögn notar hún mikið 

tölvupóstsamskipti þegar kemur að atvinnuumsóknum og það geti hún einnig gert á meðan 
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hún er erlendis. Hildur lagði síðan áherslu á mál sitt og sagði: „...já mér líður alltaf eins og 

það sé stöðugt eftirlit á mér“.  

Páll tók í sama streng og Hildur varðandi ferðalög erlendis. Að hans mati þurfa 

atvinnuleitendur sem þiggja atvinnuleysisbætur hjá Vinnumálastofnun að fá aukið svigrúm til 

ferðalaga erlendis. Hann telur það gera fólki almennt gott að komast í annað umhverfi og að 

sögn Páls, dregur hann það ekki í efa að fólk komi almennt tvíelft til baka eftir frí. Páll, hefur 

að sögn fullan skilning á því að atvinnuleysisbætur skerðist ef fólk hefur tekjur á móti. En 

hann veltir fyrir sér tilgangi þess að atvinnuleysisbætur skerðist við ferðalög erlendis: 

Ég skil ekki að bætur skerðist við að fara erlendis. Hvað er það? Ég er í sama slórinu 

heima hjá mér. Það getur verið uppbyggjandi fyrir fólk að koma sér úr landi í annað 

umhverfi og aðeins að lífga upp á umhverfið og koma ferskara til baka. Það getur verið 

hjálplegt fyrir fólk án atvinnu að komast aðeins í frí. En ef það er markmiðið hjá 

Vinnumálastofnun að allir sé bara lokaðir inni heima hjá sér að hanga og gera ekki neitt 

og að refsa mönnum sem vilja komast úr landi og gera eitthvað uppbyggilegt, ég get ekki 

skilið það. Út í hött að mínu mati. Fólk heldur áfram að lifa þó það sé ekki með vinnu og 

það þarf að hressa sig við af og til. Það getur svo bara komið til baka ennþá jákvæðara 

5.3.2 Tækifæri 

Þegar verið var að ræða skylduvirkni við þátttakendur og hvers eðlis hún væri, bar iðulega á 

góma hugmyndir að því hvernig Vinnumálastofnun gæti komið enn frekar til móts við 

atvinnuleitendur, hugmyndirnar voru þó ekki alltaf tengdar skylduvirkni. Voru þátttakendur 

með nokkuð mismunandi skoðanir á hvernig væri hægt að bæta þjónustuna, en þær snéru 

aðallega að auknum sveigjanleika í reglum um námsþátttöku atvinnuleitenda og bættu 

aðgengi atvinnuleitenda að háskólanámi. 

Páll kom inn á mikilvægi þess að einstaklingar hefðu aukin tækifæri til að stunda háskólanám 

á meðan atvinnuleit stæði. Að hans mati væri það góður kostur ef atvinnuleitendur gætu 

skráð sig í fullt háskólanám, og til að byrja með, haldið rétti sínum til atvinnuleysisbóta. Það 

væri mögulega til þess fallið að koma fólki af stað í nám og koma í veg fyrir að fólk einangri 

sig. Páll sagði einnig: „...það er ekki gott fyrir Vinnumálastofnun, heldur er það mikið betra 

fyrir þá að fólk fari í menntun og komi svo bara sterkara til baka aftur, þrem, fjórum árum 

seinna og þá trúlega hæfara til að bjarga sér sjálft.“ Hann lýsti því einnig hvernig nám væri til 

þess fallið að auka sjálfstraust:  

Eins og talað um menntun, af hverju er fólk að mennta sig? Jú kannski í fyrsta lagi til að 

fá auknar tekjur, en það er ekkert að öllu leiti sem fólk gerir það. Það kannski fer í 

háskólanám og prófessornám og er svo í láglaunakennarastarfi, en það er stoltið og 
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virðingin sem er stór hluti þess að fólk menntar sig. Þegar þú ert búin að ná ákveðinni 

menntun ertu búinn að ná ákveðinni virðingu. Þér líður þannig. Ein leiðin til að minnka 

þessa virðingu er akkúrat atvinnuleysi. Þá er menntun búin að toga þig aðeins upp. Það 

væri því mikill kostur ef Vinnumiðlun gæti aðstoðað fólk betur til þess að mennta sig.  

Hildur tók í sama streng og Páll og greindi frá því að henni þætti verst að geta ekki nýtt 

tímann sem hún er á atvinnuleysisskrá til að bæta við sig háskólagráðu. Að hennar sögn 

hefur hún ekki tök á því að taka meiri námslán en hún hefur nú þegar gert. Að mati Hildar 

myndi það skila sér til baka síðar meir ef hún gæti nýtt þennan tíma til að auka við sig 

menntun og efla sig enn frekar á sínu sviði, svo sagði hún:  

Ég veit að það heldur stoltinu að fara í nám, það þekki ég sjálf. Ef ég fæ ekki vinnu, þá fer 

ég bara í nám, það eflir mig bara. Það væri flott ef Vinnumálastofnun væri einhvernvegin 

tilbúin til að aðstoða fólk enn frekar út í háskólanám. Ekki letja fólk við að taka af því 

allar greiðslur. Frekar stuðla að einhverju, borga námsgjöldin eða einhverja framfærslu á 

meðan náminu stendur.  

Elva kom inn á mikilvægi þess að skylduvirknin sem atvinnuleitendur væru boðaðir í, væri í 

meiri tengingu við atvinnulífið, en að hennar sögn fannst henni svo ekki vera á því námskeiði 

sem hún var boðuð á. Anna kemur einnig inn á mikilvægi þess að greiða atvinnuleitendum 

leiðina að aukinni menntun, hún sagði: „...en á þessu tímabili langaði mig svo í nám, en það 

mátti ekki vera yfir ákveðið mörgum einingum þannig ég gerði það ekki.“ Hún leggur enn 

meiri áherslu á orð sín og segir:  

Mér finnst að þeir ættu að styðja fólk frekar í að reyna að mennta sig í staðin fyrir að 

stoppa það af... Af hverju ekki að hjálpa fólki sem hefur enga aðra möguleika, af hverju 

að loka það inni, múra það inni. Ég hugsa að það sé ekki spurning að nám myndi hjálpa 

fullt af fólki. Það yrði bara framhald af umhyggjunni sem verið er að veita fólki þegar það 

missir vinnuna. Nám væri bara betrumbót.  

Guðrún hefur nýtt sér þann ramma sem hún hefur til að geta stundað nám meðfram 

atvinnuleysisbótum. Að hennar sögn hefur það haft góð áhrif á hennar andlegu líðan og 

félagslega stöðu hennar að fara í nám. Anna telur að ef möguleikar á frekara háskólanámi 

yrðu rýmkaðir í reglum Vinnumálastofnunar, myndi það verða til þess að hún myndi skrá sig í 

enn meira nám, en vegna bágrar fjárhagsstöðu í kjölfar atvinnuleysis hefur hún ekki kost á 

því.  

5.4  Félagslegt gildi 

Markmið Vinnumálastofnunar með skylduvirkniúrræðum eru meðal annars að stuðla að 

aukinni virkni atvinnuleitenda og efla félagsleg tengsl við aðra sem eru í atvinnuleit. Allir 
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þátttakendur, nema einn, greindu frá hve mikilvægt það væri að sjá að aðrir væru í sömu 

sporum og þeir sjálfir á meðan atvinnuleysinu stóð. Hildur talaði um mikilvægi þess að 

upplifa sig ekki eina og sjá að fleiri væru í sömu stöðu og hún sjálf:  

Ég fór á eitt námskeið sem var alveg rosalega sniðugt. Ég man ekki hvað það hét, en það 

var kona sem hélt það, ekki fyrir svo löngu síðan, rosa sniðugt námskeið. Þá fannst mér 

ég loksins vera að hitta fólk sem var með svipaðan bakgrunn og ég. Þá er ég að tala um 

menntun og vinnusögu. Þá fannst mér ég ekki vera ein í þessu og var loksins að sjá að 

fleira hæft fólk eða jafnvel hæfara en ég eru í minni stöðu. Í rauninni var þetta mikið til  

félagsskapurinn sem gerði námskeiðið svona gott. Mér fannst gott að sjá að það eru fleiri 

í minni stöðu, ég var alveg bara vá fullt af flottu fólki sem er kannski mikið flottara en ég 

sem er með allskonar reynslu og allskonar gráður sem eru kannski á svipuðum stað og 

ég! 

Elva tók í sama streng og Hildur og talaði um mikilvægi þess að vita að fleiri væru í sömu 

sporum og hún sjálf:  

Af því maður er svolítið einn á sínu róli og er kannski ekki að hugsa um alla hina sem eru 

þarna og það var mjög gott að hitta hina og það svona jók áhugann. Þetta hefur bara 

aukið hæfni mína sem manneskju, það er bara svo gott að vita af öðrum í svipuðum 

sporum. Þó það sé ekkert eftirsóknarvert að vera atvinnulaus skilurðu, þá bara þetta að 

tengjast öðrum, það skiptir rosalega miklu máli. Já, eins og ég er ein af stórum hóp, 

samstaðan er þannig að maður verður sáttari með sína stöðu. 

Anna lagði áherslu á mikilvægi þess að eiga í samskiptum við annað fólk sem væri að ganga í 

gegnum svipaða reynslu og var sammála Elvu og Hildi um hve mikilvægt það væri að komast 

út af heimilinu og fara í einhverskonar virkni:  

...af því ef þú ert atvinnulaus og ert bara vön því að fara í vinnuna og ert bara með 

heimili og ekkert annað, þá er bara mjög nauðsynlegt að hafa eitthvað fyrir stafni, hvort 

sem það er launað eða ekki, bara að þú sért í kringum fólk af því að annars geturðu 

einangrast og maður er fljótur að tætast niður í ekki neitt sko. Ég held að fólk sé bara 

það social að maður er ekkert sjálfum sér nóg. 

Að mati Kára, var það honum mikilvægt og jafnframt ákveðin huggun að hitta aðra á 

námskeiðinu sem voru með sömu menntun og hann sjálfur. Þar hafi hann kynnst öðrum í 

sömu stétt og heldur hann enn sambandi við nokkra af þeim í gegnum starf sitt í dag:  

...þar vorum við settir saman einhverjir fimm eða sex eða sjö lögfræðingar eða meira, í 

20 manna hóp, það átti að búa til svona hópefli sko, svo margir lögfræðingar nefnilega á 

atvinnuleysisskrá, til þess að búa til einhverja dýnamík úr því sko. Hún sagði mér það 

eftir á að það hafi verið pointið með því sko, í Vinnumálastofnun að kynnast öðrum eins 

skilurðu, sem eru að ströggla. 
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Að mati Guðrúnar hefur það verulega mikið að segja að vera vel staddur félagslega og í því 

skyni taldi hún skylduvirkni gegna góðu hlutverki. Guðrún nefndi mikilvægi þess að kynnast 

öðrum í sömu sporum og hefur haldið góðu sambandi við tvær konur sem hún kynntist á 

námskeiði á vegum Vinnumálastofnunar: 

...ég hef haldið sambandi við fólk sem var á þessu námskeiði, við hittumst reglulega. Við 

erum reyndar þrjár sem erum eftir, erum tvær atvinnulausar og ein er komin með vinnu. 

Þessi sem ég er að hafa samband við, hún er lögfræðingur og sú sem fékk vinnuna, hún 

er alveg með fjöldann allan af hinum og þessum gráðum, hún bara slagaði upp í Georg 

Bjarnfreðarson sko, ég held hún hafi verið með þrjár eða fjórar háskólagráður. 

Anna kom aftur inn á mikilvægi þess að upplifa sig ekki utangátta í samfélaginu og þótti 

henni ánægjulegt að sjá að Vinnumálastofnun virtist hafa stöðu fólks í huga þegar verið væri 

að boða á námskeið:  

Já það er það sem maður fattar kannski ekki, manni finnst maður vera eitthvað einn sko, 

„ég er með svona menntun og ég vil að enginn viti af þessu og svona” en þá kannski að 

koma manni í þá sýn að maður sé þá að hitta fólk af svipuðu leveli, eða líka bara á öllum 

stigum eins og þetta námskeið með þessum konum, þá sá ég á þeim að sumar með 

jafnmikla menntun og ég og sumar með minna, kannski bara grunnskólann þannig að 

hérna.. Það er huggun, að vita það að þetta er engin skömm í raun og veru. Þetta er 

verkefni. Það er náttúrulega rangt að maður fari að rífa sig niður þegar maður lendir í 

þessari stöðu, að draga sig í eitthvað þunglyndi eða verða vonlaus, þá er bara verið að 

eyða orku til spillis sem hægt væri að nota hana til að finna nýjar leiðir. 

Páll var eini þátttakandinn sem fannst skylduvirkni ekki vera til þess fallin að auka félagslega 

stöðu atvinnuleitenda. Að hans mati þykir honum það ákveðin stimplun að vera á 

atvinnuleysisbótum og leggur hann áherslu á það með orðum sínum:  

Já þó svo að ég þekki nokkuð vel efnið sem var verið að bjóða upp á, en um leið og það 

stóð „þetta er sérstaklega gert fyrir Vinnumálastofnun”, nei, ég færi ekki á það. Læt ekki 

sjá mig þarna, þetta er ekki fyrir mig. Þó mig myndi langa á þetta námskeið þá færi ég 

frekar á námskeiðið við hliðina og borgaði fyrir það. Skilurðu mig? Þannig tæki ég því. Ég 

vil ekkert vera merktur í svona. Kannski er ég bara svona klikkaður. 

Páll nefndi þó að mikilvægi skylduvirkni í félagslegu samhengi:  

...en samt sem áður þarf maður að komast út af heimilinu og þess vegna segi ég með 

skylduvirknina að það er mjög gott að hafa einhverskonar kerfi að koma fólkinu út, að 

hittast og svona en eins og þetta er núna, að hrúga öllum atvinnulausum saman, það 

skilar engu til mín.  

Þátttakendur voru flestir á því máli að gott væri að hitta aðra atvinnuleitendur og töluðu þeir 

um mikilvægi þess að hafa námskeiðin þannig að þau væru sniðin að þörfum ákveðinna 
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hópa. Anna lýsti meðal annars ánægju sinni yfir námskeiði sem hún fór á, en þar voru 

eingöngu konur á svipuðum aldri og hún sjálf og þótti henni það virkilega gagnlegt:  

Þar voru eingöngu konur sem var búið að velja fyrirfram og þetta var mjög skemmtilegur 

hópur, maður kynntist þarna aðeins. Ég myndi vilja meina það að þetta hafi gefið mér 

jákvæða sýn gagnvart stöðunni, bara bætti hana, ímyndin og hvað er þetta með 

sjálfsímynd okkar kvenna, mér finnst stundum eins og við erum ekki eins stoltar með 

okkur eins og karlarnir og þess vegna fannst mér gott að hafa þetta bara konur.  

5.5  Gildi menntunar 

Líkt og áður hefur komið fram áttu allir þátttakendurnir það sameiginlegt að vera með 

háskólamenntun að baki og voru þeir spurðir hvort kröfur til vinnunnar væru þess eðlis að 

menntun þeirra kæmi að gagni. Hjá flestum þátttakendum spunnust upp miklar umræður 

tengdri menntun og hve miklu máli hún skipti þegar kom að atvinnuleitinni. Páll hefur 

menntað sig mikið og er með þrjár háskólagráður, hann hefur að sögn mikinn metnað fyrir 

því að starfa við það sem hann er menntaður í og hefur hafnað atvinnutilboðum sem honum 

hefur boðist sem ekki gera kröfur um hans menntun, hann nefndi sem dæmi: „Félagar mínir 

eru að bjóða mér störf sem smiðir og annað slíkt en ég er ekkert að fara í það, ég er nú ekki 

að mennta mig svona mikið til að fara að smíða“. Páll sagði jafnframt:  

Já ég geri þær kröfur að menntun mín nýtist í því sem ég tek mér fyrir hendur. Mér finnst 

meiri virðing borin fyrir mér þegar ég er kominn með ákveðna menntun í hendurnar og 

það á meira við mig að vera í mínum geira en í einhverju iðnaðarstarfi.  

Guðrún hefur áratugalanga starfsreynslu á sínu sviði og hefur þá ósk að hún geti fundið sér 

vinnu þar sem hennar hæfileikar og menntun nýtast henni, en þó er hún nokkuð opin þegar 

kemur að atvinnuleitinni, hún sagði meðal annars: 

Ef ég held að ég geti unnið verkið, hef ég sótt um það og eins og ég segi, ég hef mikla 

reynslu af launamálum og sótt mikið um launafulltrúastöður og ég hef líka sótt um 

bókhaldsstöður, ég hef mikla reynslu af bókhaldi. Uppgjör, efnahags- og 

rekstarreikningar, ég hef þá reynslu líka ... en svo þýðir kannski ekkert að vera að stóra 

upp á sig.  

Guðrún segir jafnframt að sárt sé að vera án atvinnu með hennar starfsreynslu og menntun á 

bakinu: „Af því að ég hafði gert, að mér fannst ráðstafanir, að fara í menntun og halda mér á 

vinnumarkaði“.  

Kári hefur víðtæka starfsreynslu af hinum ýmsu sviðum og var að hans sögn ákveðinn í 

upphafi að komast í vinnu sem gerði kröfur um menntun á hans sviði. Hann hafi þó sett slaka 
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í kröfur sínar þegar hann var búinn að vera í atvinnuleit í rúm tvö ár án árangurs, hann lýsti 

stöðu sinni þannig: „Ég hefði farið að vinna við eitthvað allt annað, hefði bara farið að vinna 

sem verkamaður, hefði alveg gert það á þessum tíma, farið bara í allan fjandann sko.“   

Að sögn Elvu er hún opin fyrir öllu mögulegu og er ekki að endilega að leita eftir störfum sem 

gera kröfur um hennar menntun, henni finnst mikilvægara að finna sér starf þar sem henni 

líður vel og hefur ánægju af:  

Ég hafði vissulega drauma þegar ég byrjaði í meistaranáminu, en svo bara gerist eitthvað 

og þeir hrundu og þá bara tekur raunveruleikinn við, mér finnst mikilvægt að spá í hvar 

mér líður best að vinna fremur en að vinna við það sem ég er lærð. Það sem skiptir mig 

mestu máli er að mér líði vel í vinnunni, að umhverfið sé gott og fólkið líka. Númer eitt, 

tvö og þrjú! 

Að sögn Hildar hefur hún verið að sækja um störf sem krefjast háskólamenntunar en gerir 

ekki endilega kröfur um að það sé á hennar sviði. Hún finnur að sögn fyrir mikilli samkeppni 

innan hennar starfstéttar og hefur því verið dugleg við að sækja um störf sem hún telur að 

menntun sín komi að gagni, þá hefur hún rekið sig á að yfirmenn vilji síður ráða einstaklinga í 

vinnu sem eru of mikið menntaðir af hættu við að þeir staldri stutt við í starfi. Samkvæmt 

frásögn Hildar er hún á þeirri skoðun að menntun eigi að borga sig á endanum: „Maður er 

ekki snobbaður, maður er bara búinn að leggja mikla vinnu á sig og vill fá vinnu í samræmi 

við það sem maður er búinn að vera að efla sig í“. Hildur sagði jafnframt: „Ef það þarf ekki 

mína menntun, er ég í raun að lækka mig í staðli“.  

Anna hefur margra ára starfsreynslu í því sem hún hefur menntað sig í og hefur jafnframt 

brennandi áhuga á því sviði að hennar sögn. Sérsvið Önnu innan menntunarinnar er þó þess 

eðlis að framboð er umfram eftirspurn og hefur hún því opin huga þegar kemur að 

atvinnuleitinni en þó með þær kröfur að hún nýti hæfileika sína: 

Ég er að leita eftir vinnu í því sem ég er góð í að gera og er búin að mennta mig í og kann 

og hef gert í mörg ár, eða eitthvað þar í kring, ég er þó mjög opin. En ég vil bara hafa það 

þannig að hæfileikar mínir nýtist, auðvitað geri ég þær kröfur.  

5.6  Sjálfstraust  

Þegar verið var að ræða við þátttakendur um viðhorf þeirra til skylduvirkni og reynslu af 

henni var áberandi hve þátttakendur lögðu mikla áherslu á hugtakið stolt þrátt fyrir að 

þátttakendur hafi ekki verið sérstaklega spurðir út í það. Var það áberandi viðhorf á meðal 

þátttakenda að þeim fannst erfitt að þurfa að sætta sig við breytta stöðu sem fylgdi 
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atvinnumissinum og þurfa að horfast í augu við þann veruleika að tilheyra ekki ákveðnum 

stað. Guðrún talaði um að henni þótti erfitt að horfast í augu við atvinnumissinn og hafði 

þetta að segja:  

Til dæmis á þessum námskeiðum sem ég hef verið á, ég held að enginn sem hefur verið á 

námskeiðum hefur kosið sér það að vera atvinnulaus, þeir sem töluðu, það voru allir sem 

voru með það að markmiði að komast í vinnu. Ég held ég tali fyrir fleiri en mig þarna á 

þessum námskeiðum að það er bara þannig að þessi mannlega reisn, hún bara hverfur!  

Guðrún hefur að sögn verið dugleg við að halda sér við félagslega og andlega og reynir alltaf 

eftir bestu getu að vera með nóg fyrir stafni alla daga. Það komi þó fyrir með reglulegu 

millibili að hún upplifi vonleysi gagnvart stöðu sinni. Umræðuefnið tók greinilega á Guðrúnu 

og brast hún í grát er hún sagði: „Það er bara fúlt, fúlt að verða „none grada” maður er bara 

ekkert! Það er bara mjög.. eins og ég segi... erfitt.“  

Að sögn Hildar tók það verulega á stolt hennar að þurfa að leita sér aðstoðar hjá 

Vinnumálastofnun:  

Mér finnst það eitt og sér erfitt að þurfa að vera að þiggja atvinnuleysisbætur. Þetta er 

ekki jákvætt merki eitt og sér. Mér finnst erfitt að labba inn í þetta hús. Skelfilegt að vera 

að standa í þessu, þessi ímynd að vera atvinnulaus sko. Þetta er skelfilegur stimpill að 

vera í atvinnuleit, við erum ekki eins og flestir að vera í vinnu og í atvinnuleit, mér finnst 

það sjást í viðhorfi fólks líka. Já þetta er ekki jákvætt. 

Er Páll talaði um reynslu sína af námskeiði sem hann var boðaður í hjá Vinnumálastofnun 

kom hann að mikilvægi þess að atvinnuleitendur haldi í sjálfsvirðingu sína. Hann talaði um að 

hans upplifun væri sú að með tímanum þætti honum sjálfstraust hans fara dvínandi:  

Það er þessi sjálfsvirðing sem fólk þarf að hafa. Alltaf að halda henni. Þegar fólk þarf að 

leita hingað og koma á þessi námskeið, er það í flestum tilfellum í ákveðinni neyð. Við 

erum öll einstaklingar, við viljum ekkert vera látið líta niður á okkur. Kannski gerum við 

það sjálf, manni finnst maður lækka í þrepi að fara í þessa stöðu. Þó maður sé með 

reynslu eða menntun. En þetta er allt í lagi fyrst, en svo kemur eitthvað eftir 8-10 

mánuði, þá allt í einu lendir þú í þessu að þér finnist þú detta niður um þrep. Þetta er 

allavega mín upplifun, mjög spes. 

Eftir erfitt sex ára nám var Kári vongóður um að fá atvinnu tengda hans menntun. Að hans 

sögn voru það vonbrigði þegar honum reyndist erfiðlega að fá vinnu við hæfi. Hann lýsti 

stöðu sinni svona:  

Skylduvirknin virkaði ágætlega á mig skilurðu, við getum bara haft það þannig en hérna, 

já ég ætla ekki að fara að tala við þig eins og þetta sé sálfræðiviðtal en hérna, þetta er 
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samt rosa erfitt að standa í þessu. Það vill enginn vera atvinnulaus sko. Þetta er 

náttúrulega svona niðurbrjótandi að vera þarna sko, svona varnarleysi, þú veist.  

Anna hafði jákvætt viðhorf gagnvart skylduvirkni eins og fram hefur komið. Að hennar mati 

hefur skylduvirkni því hlutverki að gegna að vera ákveðin umhyggja í garð þeirra sem eru á 

atvinnuleysisskrá. Þrátt fyrir það, þótti henni sjálfri erfitt að upplifa atvinnuleysi af eigin raun: 

Mér fannst það svolítið erfitt, var alltaf stressuð um hvern ég myndi hitta og svona þegar 

ég fór í Vinnumálastofnun eða á námskeiðin og þessa fundi, en samt vissi maður alveg að 

það væri bara kjaftæði sko, þetta er einhver ímynd sem maður er búinn að setja sér, þá 

er það greinilega eitthvað sem maður hefur haft hornauga á eða velt því fyrir sér af 

hverju fólk lendir þarna. Svo margar ástæður og einhvernvegin eins og enginn sé eins.   

Páli var tíðrætt um mikilvægi þess að einstaklingar haldi sjálfstrausti sínu á meðan þeir eru í 

atvinnuleit. Hann hafði sjálfur rekið sig á að hafa haft áhuga á námskeiði sem haldið var á 

vegum Vinnumálastofnunar en hætt við þegar hann vissi að þetta námskeið væri eingöngu 

fyrir einstaklinga á skrá hjá Vinnumálastofnun. Að mati Páls er pottur brotinn þar og lagði 

hann áherslu á að mikilvægt væri að breyta þessu fyrirkomulagi svo fleira fólk gæti nýtt sér 

þau fjölbreyttu úrræði sem Vinnumálastofnun hefði upp á að bjóða. Páll er með sínar 

hugmyndir að úrlausn þessa máls:  

Ég myndi frekar vilja sjá að þetta væru almenn námskeið sem eru fyrir alla og aðrir hefðu 

einnig aðgang að þeim. Þá yrði bara gengið frá greiðslu, fólk myndi leggja út fyrir því 

sjálft og fengi svo endurgreitt frá Vinnumálastofnun, eða hvernig sem það er. Það er 

betra að hafa það þannig. Ég legg út og þeir senda það til baka. Þá er maður bara eins og 

hver annar, ekki hérna einhver frá Vinnumálastofnun.   

Hildur lýsir einnig yfir óþægindum sem henni þykir fylgja því að fara á námskeið sem eru á 

vegum Vinnumálastofnunar. Að hennar sögn myndi hún frekar velja að fara á námskeið hjá 

þriðja aðila þar sem allir hefðu jafnan aðgang að, frekar en að fara á námskeið sem væri 

eingöngu fyrir einstaklinga á skrá hjá Vinnumálastofnun.  
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6  Umræða 

Í þessum kafla verður farið í niðurstöður rannsóknarinnar, verða þær dregnar saman og 

settar í samhengi við fræðilega samantekt ritgerðarinnar. Við greiningu gagnanna komu fram 

fimm meginþemu og tvö undirþemu. Þemun eru eftirfarandi: Tilkoma atvinnumissis og 

upplifun atvinnuleysis, Viðhorf og reynsla þátttakenda af skylduvirkni, félagslegt gildi, gildi 

menntunar og sjálfstraust. Undir þemanu Viðhorf og reynsla þátttakenda af skylduvirkni eru 

tvö þemu sem bera heitin Viðurlög og Tækifæri. Þá verður eftirfarandi 

rannsóknarspurningum, sem lagðar voru fram í upphafi, svarað:  

 Hver er reynsla langtímaatvinnuleitenda með háskólamenntun af skylduvirkni og 

viðhorf þeirra til skylduvirkni? 

 Hverjar eru þarfir atvinnuleitenda með háskólamenntun varðandi 

vinnumarkaðsúrræði og stuðning? 

 Skilar skylduvirkni árangri? 

Umræðan er kaflaskipt eftir rannsóknarspurningum. Fyrst er fjallað um reynslu 

langtímaatvinnuleitenda með háskólamenntun af skylduvirkni og hver viðhorf þeirra eru til 

skylduvirkni. Þá er farið yfir þarfir atvinnuleitenda með háskólamenntun varðandi 

vinnumarkaðsúrræði og stuðning og loks er fjallað um hvort skylduvirkni skili árangri.  

6.1 Hver er reynsla langtímaatvinnuleitenda með háskólamenntun af skylduvirkni 
og viðhorf þeirra til skylduvirkni? 

Hér verður leitast við að svara spurningunni hvaða reynslu langtímaatvinnuleitendur með 

háskólamenntun hafa af skylduvirkni og hver þeirra viðhorf eru til skylduvirkni. 

Þátttakendur höfðu allir reynslu af skylduvirkni á meðan atvinnuleysi þeirra stóð. Lýstu 

þátttakendur bæði reynslu sinni af skylduvirkni sem er þess eðlis að atvinnuleitendur 

staðfesti mánaðarlega atvinnuleit sína rafrænt á vef Vinnumálastofnunar og einnig reynslu af 

þátttöku sinni á námskeiðum og fundum sem Vinnumálastofnun hefur skilyrt þátttöku þeirra 

á. Allir þátttakendurnir sex höfðu jákvætt viðhorf gagnvart því að staðfesta atvinnuleit sína 

mánaðarlega og sýna þannig fram á virka atvinnuleit. Tveir þátttakendur höfðu á orði að 
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mánaðarleg skráning veitti þeim nauðsynlegt aðhald í atvinnuleit sinni og nefndi einn 

þátttakandi þá hugmynd að ef til vill mætti auka kröfur til atvinnuleitenda, til dæmis að setja 

þau skilyrði að atvinnuleitendur skrái sérstaklega öll störf sem þeir hafa sótt um, í stað þess 

að skrá einungis fjölda starfa sem sótt hefur verið um. Eru frásagnir þátttakenda í samræmi 

við rannsókn Hvinden (1999), en hann greindi frá því að virkni væri mikilvægur þáttur fyrir 

einstaklinga án atvinnu, á þann hátt að hún stuðli að aukinni hvatningu til atvinnuleitar og 

hjálpi þannig atvinnuleitendum að finna tilgang í samfélaginu.  

Meirihluti þátttakenda greindi frá jákvæðri reynslu af skylduvirkni í formi námskeiða. 

Þátttakendum þótti námskeiðin helst hafa gagnast þeim á þann hátt að þeir urðu jákvæðari 

gagnvart stöðu sinni sem atvinnuleitendur. Þátttakendur töldu að reynsla sín af 

námskeiðunum hefði þó ekki gagnast þeim á þann hátt að þeir færu frekar út á 

vinnumarkaðinn. Fram kom í rannsókn Halldórs Sig. Guðmundssonar og fl. (2011) að ef 

einstaklingur sem missir vinnu og heldur sér við með félagslegri virkni, séu meiri líkur á að 

hann haldi andlegri og líkamlegri heilsu auk þess sem lífsgæði hans verða betri og depurð 

minnki á móti. Geri virknin það því að verkum að hún gefur atvinnuleitandanum kjark og auki 

þar með líkur hans á atvinnuþátttöku. Í samræmi við áðurnefnda rannsókn má leiða líkur að 

því að sú jákvæða orka sem þátttakendur öðluðust í skylduvirkniúrræðunum hafi mögulega 

haft góð andleg áhrif á þá í atvinnuleitinni þrátt fyrir að þátttakendur hafi ekki fundið beinan 

árangur af þeim.  

Tveir þátttakendur töluðu um að í fyrstu hafi viðhorf þeirra gagnvart skylduvirkni verið 

neikvætt og hafi það reynst þeim erfitt að stíga þau skref að mæta á námskeið á vegum 

Vinnumálastofnunar. Töluðu þau bæði um að viðhorfið hafi breyst þegar á hólminn var 

komið og hafi það gert þeim báðum gott að komast í kynni við aðra atvinnuleitendur. En líkt 

og rannsóknir hafa sýnt fram á getur atvinnuleysi leitt til félagslegrar einangrunar og getur 

einstaklingurinn með aukinni virkni styrkt stöðu sína og öðlast meira vald til að auka 

möguleika sína á betra lífi (Halldór Sig. Guðmundsson, 2011; Jönsson, 2010). Jafnframt byggir 

kenningin um félagslegan stuðning á því að mikilvægt sé fyrir heilsu einstaklings að hann 

skorti ekki félagslegt tengslanet. Samkvæmt kenningunni er ein af frumþörfum mannsins 

nálægð og tengsl við aðra einstaklinga og getur því félagslegur stuðningur komið í veg fyrir 

að einstaklingar í atvinnuleit einangrist félagslega (Janlert og Hammarström, 2009).  
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Í upphafi hvers viðtals voru þátttakendur stuttlega spurðir um tilurð atvinnuleysis og 

upplifun þeirra af því að missa vinnuna. Markmið spurningarinnar var að athuga hvort tengsl 

væru á milli hvernig þeir upplifðu atvinnuleysi sitt og viðhorfs þeirra til skylduvirkni. 

Samkvæmt frásögnum fjögurra af sex þátttakendum urðu þeir bæði fyrir áfalli við að missa 

vinnuna og einnig í kjölfar atvinnumissisins. Líkt og Cullberg (1975) fjallaði um, er talað um 

áfallakreppu þegar einstaklingur verður óvænt fyrir ytra áfalli en atvinnumissir flokkast 

meðal annars undir áfallakreppu. Þeir fjórir þátttakendur sem upplifðu áfall við atvinnumissi 

sinn höfðu mismunandi viðhorf til skylduvirkni, svo ekki var hægt að sjá bein tengsl þar á 

milli.  

6.2 Hverjar eru þarfir atvinnuleitenda með háskólamenntun varðandi 
vinnumarkaðsúrræði og stuðning? 

Hér verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni hverjar þarfir atvinnuleitanda með 

háskólamenntun eru varðandi vinnumarkaðsúrræði og stuðning. 

Líkt og Daguerre og Etherington (2009) greindu frá, er mikilvægt að skipulögð virkniúrræði 

séu markviss og uppbyggileg fyrir atvinnuleitendur eigi þau að skila árangri. Ennfremur 

benda þeir á að til þess að draga úr atvinnuleysi þurfi vinnumarkaðsaðgerðir að vera þess 

eðlis að þær auki vinnugetu einstaklinga svo þeir verði hæfari til að verða virkir þátttakendur 

á vinnumarkaði á ný. Johanson og Hvinden (2007) bentu jafnframt á að svo einstaklingar í 

atvinnuleit geti viðhaldið vinnuhæfni sinni sé mikilvægt að virkniúrræðin séu meðal annars í 

formi menntunar.  

Þátttakendur voru spurðir hvort reynsla þeirra af skylduvirkni hafi hentað þeim og þeirra 

þörfum og ef svo, á hvaða hátt. Fimm af sex þátttakendum nefndu mikilvægi þess að auka 

sveigjanleika til háskólanáms og gera þannig atvinnuleitendum auðveldara fyrir að stunda 

háskólanám samhliða rétti þeirra til atvinnuleysisbóta. Greindu þeir frá því að háskólanám 

væri þess eðlis að það myndi efla fólk enn frekar og verða hæfara til að verða aftur virkir 

þátttakendur á vinnumarkaði. Einn þátttakandi greindi frá því að ástæða þess að hann er nú 

kominn á vinnumarkaðinn sé sú að hann hafi fengið styrk að hluta til frá stéttarfélagi sínu og 

einnig frá Vinnumálastofnun til að sitja námskeið í Háskóla Íslands. Í kjölfar þessa námskeiðs 

hafi hann síðan fengið vinnu, sem hann starfar við í dag. Þrír þátttakendur greindu frá, að 

vegna fjárhagserfiðleika í kjölfar atvinnuleysis, ættu þeir ekki kost á því að taka námslán til að 

geta skráð sig í háskólanám. Einn þátttakandi greindi frá því að hann hafi fengið sérstakt leyfi 
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til að sitja eitt námskeið í Háskóla Íslands. Hann sagði það hafa gert sér gott andlega og 

myndi gjarnan vilja fá leyfi til að fara á fleiri námskeið, en reglur Vinnumálastofnunar leyfi 

það ekki. Í ljósi þess að langflestir þátttakendur telja að aukinn sveigjanleiki á háskólanámi 

myndi auðvelda þeim að verða virkir þátttakendur á vinnumarkaði á ný, má draga þá ályktun, 

að vert sé fyrir Vinnumálastofnun, að skoða þann möguleika að hægt yrði að koma til móts 

við atvinnuleitendur til að bæta við sig þekkingu í formi háskólamenntunar. Líkt og Nunez og 

Livanos (2009) greina frá í rannsókn sinni, eiga þeir sem hafa meiri menntun og koma úr 

störfum þar sem kröfur eru gerðar um menntun, kunnáttu og færni, erfiðara með að ganga í 

störf sem þeir sjá ekki fram á að hæfileikar þeirra og menntun nýtist. Það má velta því upp 

hvort auknir möguleikar á námi meðfram atvinnuleit yrðu til þess að efla frekar sjálfstraust 

atvinnuleitenda í stað þess að þeim sé skilyrðum beitt er kemur að atvinnuleitinni og 

atvinnumöguleikum. 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvernig námskeiðin hefðu gagnast þeim, greindu allir 

þátttakendur nema einn frá mikilvægi þess að val þátttakenda í skylduvirkniúrræði væri vel 

skipulagt og þátttakendur innan hópanna hefðu eitt og annað sameiginlegt. Þrír kvenkyns 

þátttakendur nefndu að þær hefðu verið boðaðar í virkniúrræði sem sérstaklega var sniðið 

að þörfum kvenna í atvinnuleit og þótti það fyrirkomulag að þeirra mati árangursríkt. 

Þátttakendur nefndu helst að þeim þætti gagnlegast ef hópaskipting væri þannig að 

hópurinn væri fámennur, kynjaskiptur og aldursdreifing ekki of mikil. Þá nefndi einn 

karlkynsþátttakandi að skylduvirkniúrræði sem hann hefði verið boðaður á hefði reynst 

honum gagnlegt, en þar voru einnig nokkrir aðrir karlmenn sem voru með sömu menntun og 

hann. Honum hafi þótt hjálplegt gagnvart stöðu sinni á þessum tíma, að hitta aðra 

einstaklinga með sama bakgrunn og hann sjálfur. Því var ljóst að þátttakendum þótti það 

gagnast þeim frekar að fara á námskeið þar sem hópurinn var einsleitari, með tilliti til kyns, 

aldurs og menntunar, í stað þess að blanda ólíkum hópum saman. En líkt og Smedslund o.fl. 

(2006) fjölluðu um, er mikilvægt að horfa í þann hóp fólks sem vinna skal með þegar kemur 

að virkni en þeir töluðu um að ólíkar leiðir henti mismunandi hópum. En til að mynda töluðu 

allir kvenkyns þátttakendur um kosti þess að hafa námskeið þar sem eingöngu konur hefðu 

aðgang að. Thorén (2005) fjallaði einnig um kosti einstaklingsmiðaðrar þjónustu og mikilvægt 

væri að finna úrræði sem myndi henta hverjum og einum til að auka líkur atvinnuleitenda að 

komast út á vinnumarkaðinn á ný.  
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Líkt og áður hefur komið fram voru allir þátttakendur nema einn, hlynntir skylduvirkni að 

mestu leyti. Helst nefndu þátttakendurnir að skylduvirkni gegndi því hlutverki að vera 

félagslegur stuðningur við atvinnuleitendur. Fimm af sex þátttakendum rannsóknarinnar 

þótti skylduvirknin í formi námskeiða veita atvinnuleitendum tækifæri til að hitta aðra 

einstaklinga sem voru í sömu sporum og þeir. Samkvæmt þátttakendum hafi það veitt þeim 

ákveðna huggun og styrk að sjá að fleiri voru að ganga í gegnum atvinnuleysi sem höfðu 

menntað sig mikið. Tveir þátttakendur höfðu myndað vinasamband við aðra þátttakendur. 

Einn þátttakandi var hins vegar á þeirri skoðun að skylduvirkni í formi námskeiða og funda 

væri til þess fallin að gera lítið úr atvinnuleitendum og vega þannig að sjálfstrausti þeirra. Að 

hans mati þótti honum það ekki gera honum gott að taka þátt í viðburðum sem væru haldnir 

undir nafni Vinnumálastofnunar. Líkt og Hvinden (1999) greindi frá er ekki einungis mikilvægt 

að aðstoða atvinnuleitendur til að verða virkir á vinnumarkaði heldur einnig leggja áherslu á 

að veita þeim félagslegan stuðning, en líkt og rannsóknir benda til getur atvinnuleysi haft 

neikvæð áhrif á félagslega stöðu einstaklinga (Janlert og Hammarstöm, 2009). Renna þessar 

niðurstöður einnig stoðum undir kenningu Jahoda (1981) um dulda virkni en hún telur duldu 

virknina sem felst í því að stunda atvinnu, meðal annars fela í sér afþreyingu, félagsleg 

sambönd, dagsskipulag, stöðu og sameiginlegs tilgangs með öðrum. Samkævmt frásögnum 

viðmælenda geta skipulögð virkniúrræði uppfyllt að einhverju leiti þá duldu þætti sem 

Jahoda fjallaði um þrátt fyrir að atvinnuleitendur séu ekki virkir þátttakendur á 

vinnumarkaði.  

Líkt og Wanberg (1997) fjallaði um, er mikilvægt að atvinnuleitendur fái viðeigandi aðstoð 

við að efla sig og styrkja sjálfstraust á meðan atvinnuleit stendur. Hann taldi atvinnuleitina 

geta gert það að verkum að atvinnuleitendur séu settir í þær aðstæður að láta meta sig og 

bera sig saman við aðra. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við rannsókn 

Wanbergs þar sem þátttakendum var tíðrætt um að atvinnuleysið hafi vegið að sjálfstrausti 

þeirra. Allir þátttakendur rannsóknarinnar höfðu á orði að það hafi reynst þeim erfitt að 

þiggja aðstoð stolts síns vegna. Fjórir þátttakendur nefndu að þeim hafi þótt sérstaklega 

niðurlægjandi að vera án atvinnu með háskólamenntun. Þeir hafi, meðal annars menntunar 

sinnar vegna fundið fyrir aukinni pressu frá samfélaginu að vera í góðu starfi. Samkvæmt 

hugmyndafræði valdeflingar getur einstaklingur komist yfir persónulegar og félagslegar 

hindranir og aukið þannig getu sína og sjálfstraust til að nýta eigið vald. Þannig er hægt að 

auka virkni fólks í atvinnuleysinu á þann hátt að styrkja það í að nota sjálfsákvörðunarrétt 
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sem og borgaraleg réttindi sín (Halldór Sig Guðmundsson o.fl. 2011; Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006; Jönsson, 2010). 

6.3  Skilar skylduvirkni árangri? 

Samkvæmt frásögnum viðmælenda töldu þeir að reynsla þeirra af skylduvirkni væri ekki til 

þess fallin að þeir færu frekar út á vinnumarkaðinn. Aftur á móti töluðu allir þátttakendur að 

einum undanskildum um að skylduvirkni væri helst til þess fallin að bæta félagslega stöðu 

fólks á meðan atvinnuleysi stendur með því að koma atvinnuleitendum í kynni við aðra 

einstaklinga sem eru að ganga í gegnum atvinnuleysi. Þá voru allir þátttakendur sammála um 

að skylduvirkni veitti atvinnuleitendum ákveðið aðhald í atvinnuleitinni.  

Fimm af sex þátttakendum höfðu jákvætt viðhorf gagnvart skylduvirkni og lýstu þeir almennt 

góðri reynslu af þeim úrræðum sem þátttaka þeirra var skilyrt á. Upplifun þátttakenda af 

skylduvirkniúrræðum var helst á þann hátt að atvinnuleitendur urðu jákvæðari gagnvart 

stöðu sinni. Gerði atvinnuleysið það að verkum að það særði stolt þeirra og sjálfsmynd, en í 

flestum tilfellum hafi þeim þótt gagnlegt að hitta aðra atvinnuleitendur sem voru í sömu 

stöðu og fundu þannig sameiginlegan tilgang með öðrum atvinnuleitendum. Höfðu þrír 

þátttakendur á orði að það hafi verið þeim huggun að sjá á skylduvirkninámskeiðum á vegum 

Vinnumálastofnunar að fleiri væru án atvinnu sem væru jafnvel með meiri menntun en þeir 

sjálfir, einnig höfðu þeir á orði að þeir væru jafnvel hæfari til ýmissa starfa en 

þátttakendurnir sjálfir. Eru þessar niðurstöður í takt við niðurstöður rannsóknar sem 

framkvæmd var fyrir Vinnumálastofnun um atvinnuleitendur á Suðurnesjum. 76,3% 

svarenda töldu að virkniúrræði hefðu haft jákvæð áhrif á líðan sína, á þann hátt að hún bætti 

andlega líðan, jók sjálfstraust þeirra, bætti félagslega stöðu og líkamleg vellíðan jókst 

(Vinnumálastofnun, 2011-b). 

Þrátt fyrir að þátttakendur hafi almennt verið jákvæðir í garð skylduvirkni, voru fimm af sex 

þátttakendum sem nefndu að úrræði sem ekki var skilyrt þátttaka í, hafi þótt enn 

árangursríkari. Þar nefndu þátttakendur til að mynda námskeið sem Vinnumálastofnun bauð 

upp á án þess að skilyrða þátttöku og einnig önnur námskeið sem haldin voru af þriðja aðila 

þar sem Vinnumálastofnun kom til móts við þátttakendur í greiðslu námskeiðsgjalda. Hefur 

þetta viðhorf þátttakenda meðal annars með sjálfsákvörðunarrétt atvinnuleitenda að gera, 

að þeir hafi sjálfir valdið til að velja hvað þeim er fyrir bestu. Líkt og hugmyndafræði 

styrkleikanálgunar fjallar um, vita einstaklingar í grundvallaratriðum hvað þeim sjálfum er 
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fyrir bestu og með því að hlustað sé á rödd þeirra og hugmyndir og þannig leyft þeirra 

hæfileikum og styrkleikum að blómstra, sé líklegast að einstaklingurinn sjálfur finni réttu 

leiðina til betri lífs (Saleebey, 2011).     

Helmingur þátttakenda hafði klárað rétt sinn til atvinnuleysisbóta og voru orðnir virkir 

þátttakendur á vinnumarkaði. Einn af þeim komst út á vinnumarkaðinn meðal annars vegna 

aðstoðar frá Vinnumálastofnun. Hann fékk að hluta til styrk frá þeim til að fara á námskeið í 

Háskóla Íslands til að efla hann enn frekar á sínu sviði og fékk vinnu strax í kjölfar þess. Annar 

hefur verið að þróa eigin atvinnuhugmynd og er fyrirtæki hans að komast á laggirnar og sér 

hann fram á góð tækifæri og framtíðarmöguleika. Þriðji þátttakandinn sem kominn var út á 

vinnumarkaðinn gekk að gamla starfinu sínu að nýju, en verkefni á hennar gamla vinnustað 

höfðu aukist og því svigrúm til að bæta nýju starfsfólki við. Enginn af þessum þremur töldu 

skylduvirkni beint hafa átt hlut að máli þegar kom að því að fara út á vinnumarkaðinn. En líkt 

og fræðimenn telja er virknin talin mikilvæg fyrir einstaklinga án atvinnu til þess að þeim líði 

vel og geti viðhaldið vinnuhæfni sinni. Ekki er hægt að fullyrða það, en í ljósi þess að 

þátttakendur höfðu almennt jákvæða reynslu af skylduvirkni, má allt eins leiða líkur að því að 

hlutverk virkninnar hafi meðal annars stuðlað að jákvæðari viðhorfi þátttakenda til 

atvinnuleitarinnar.  
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7  Lokaorð 

Í þessari rannsókn var áhersla lögð á að varpa ljósi á reynslu og upplifun 

langtímaatvinnuleitenda af skylduvirkniúrræðum sem Vinnumálastofnun leggur upp með.  

Niðurstöður rannsóknarinnar byggðu á viðtölum við sex einstaklinga sem allir áttu það 

sameiginlegt að hafa verið án atvinnu í tvö ár eða lengur og með háskólamenntun að baki. 

Þrír þátttakendur voru orðnir virkir þátttakendur á vinnumarkaði, en þrír voru enn á 

atvinnuleysisskrá.  

Þátttakendur rannsóknarinnar höfðu flestir jákvæða reynslu af skylduvirkni og var viðhorf til 

skylduvirkni almennt gott. Af frásögnum þátttakenda að dæma þótti þeim skylduvirkni þó 

ekki hjálpa beint til við að komast út á vinnumarkaðinn. Heldur töldu þeir skylduvirkni helst 

gegna því hlutverki að veita þeim ákveðið aðhald í atvinnuleitinni og þannig gera hana 

markvissari. Auk þess greindu flestir þátttakendur frá því að skylduvirkni hefði aukið félagsleg 

tengsl þeirra og þannig veitt þeim nauðsynlegan sálrænan stuðning í atvinnuleitinni. Í kjölfar 

atvinnumissisins upplifðu allir þátttakendur að sjálfstraust þeirra minnkaði og kom það fram í 

frásögnum þátttakenda að þeim hafi þótt hjálplegt að hitta aðra í sömu stöðu í skipulögðum 

virkniúrræðum á vegum Vinnumálastofnunar. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

þótti þátttakendum það helst gagnast þeim að hafa skylduvirkni í formi námskeiða uppsetta 

þannig að hóparnir væru smáir, kynjaskiptir og aldursdreifing ekki of mikil. Flestir 

þátttakendur lýstu því yfir að helst myndi það hjálpa þeim aftur út á atvinnumarkaðinn ef 

Vinnumálastofnun myndi veita atvinnuleitendum aukið svigrúm til háskólamenntunar. Yrði 

það til þess að fólk myndi efla sig og koma sterkara til baka úr námi með aukna þekkingu og 

reynslu í farteskinu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að mikilvægt er að skylduvirkni í formi 

námskeiða sé aðlöguð að þörfum þátttakenda þannig að horft sé á stöðu og í bakgrunn hvers 

og eins þegar verið er að skipuleggja námskeið og úrræði. Þótti þátttakendum það helst 

skipta máli að þeir gætu fundið sameiginlegan tilgang með öðrum atvinnuleitendum og að 

það gæfi þeim aukinn styrk í atvinnuleitinni að umgangast aðra einstaklinga í sömu stöðu, 

jafnvel með sömu eða svipaða menntun. Þátttakendur upplifðu í kjölfar atvinnumissis lakara 

sjálfstraust og greindu flestir frá því að þeim hafi reynst erfitt, stolts síns vegna, að leita til 
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Vinnumálastofnunar eftir þjónustu. Það hafi meðal annars með það að gera að vegna 

háskólamenntunar þeirra, hafi þeir fundið fyrir aukinni pressu í samfélaginu að vera með 

góða vinnu. Mikilvægt er því að fagfólk mæti öllum einstaklingum þar sem þeir eru staddir og 

með það í huga að þau skref að skrá sig á atvinnuleysisskrá geti reynst mörgum erfið og 

þung.  

Þrátt fyrir að rannsókn þessi sé smá í sniðum og veiti einungis upplýsingar um reynslu og 

upplifun sex einstaklinga til skylduvirkni gefur hún jafnframt góðar vísbendingar um hvernig 

atvinnuleitendur upplifi það að vera skilyrtir til þátttöku í virkniúrræðum og hvort og á hvaða 

hátt skylduvirknin gagnist þeim í atvinnuleitinni. Styrkleikar rannsóknarinnar má helst telja til 

að þetta viðfangsefni í eigindlegu formi hefur lítið verið rannsakað hér á landi áður. Þessi 

þekking getur veitt fagfólki aukinn skilning og þekkingu á viðhorfi atvinnuleitenda með 

háskólamenntun til skylduvirkni og jafnframt gagnast þeim í starfi sínu með 

atvinnuleitendum.   

Í upphafi rannsóknarinnar var lagt upp með að þátttakendur yrðu tíu talsins. Sökum þess hve 

erfitt reyndist að fá þátttakendur í rannsóknina fækkaði þeim að lokum niður í sex og eru 

þeir því nokkuð færri en í upphafi var gert ráð fyrir. Má þar nefna að veikleikar 

rannsóknarinnar séu einna helst að rekja til fámenns hóps þátttakenda. Ekki er það 

rannsakanda kunnugt hvað olli því hve erfiðlega gekk að fá þátttakendur í rannsóknina, en 

mögulega gæti fólki þótt erfitt að ræða stöðu sína í ljósi þeirra þekktu afleiðinga sem 

langtímaatvinnuleysi getur haft í för með sér.  

Í ljósi þess að þátttakendur rannsóknarinnar eru einungis einstaklingar sem lokið hafa 

háskólamenntun má velta fyrir sér hvort niðurstöður rannsóknarinnar megi yfirfæra á aðra 

hópa með minni menntun. Ef til vill horfa háskólamenntaðir atvinnuleitendur meira til 

aukinna möguleika á enn frekari menntun heldur en þeir einstaklingar sem minni menntun 

hafa. Þá má einnig velta því fyrir sér hvort ýmis virkniúrræði sem Vinnumálastofnun hefur 

upp á að bjóða, sem lýtur að því að efla vinnufærni atvinnuleitenda og hæfni til að sækja um 

vinnu, til dæmis gerð ferilskrár og ýmis starfstengd námskeið, nýtist frekar fólki með minni 

menntun. Sé horft í niðurstöður þessarar rannsóknar má sjá að skylduvirkni nýtist 

atvinnuleitendum með háskólamenntun einna best í félagslegum tilgangi og því má ef til vill 

skoða hvort Vinnumálastofnun sé ekki með næg úrræði fyrir þennan tiltekna hóp 

atvinnuleitenda þegar kemur að því að auka hæfni. Á grundvelli þess að atvinnuleysi meðal 
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háskólamenntaðra minnkar hægar en hjá öðrum menntunarhópum, er mikilvægt að mæta 

þörfum þeirra og jafnvel huga betur að þróun úrræða fyrir þennan hóp. Hægt væri að vinna 

að því markmiði að stuðla að aukinni vinnugetu með því að styrkja þá meðal annars til 

aukinnar menntunar líkt og þátttakendur rannsóknarinnar leggja sjálfir til.   

 Af mörgu er að taka í málefnum atvinnuleitenda og því eru margir möguleikar fyrir hendi 

fyrir aðrar rannsóknir í framhaldi af þessari. Rannsakandi telur að áhugavert gæti verið að 

gera samanburð á atvinnuleitendum með grunnskólamenntun annars vegar og 

háskólamenntun hins vegar. Þannig væri hægt að skoða hvort munur væri á þörfum og 

viðhorfi þessa tveggja hópa til skylduvirkni og mögulega hægt í kjölfarið að velta því fyrir sér 

hvort mismunandi aðferðir henti ólíkum hópum atvinnuleitenda.   
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Viðauki 1 – Viðtalsvísir 

Bakgrunnspurningar 

 Aldur  

 Menntun 

 Fjölskylduhagir 

 Vinnusaga 

 Áhugamál 

 

Fyrir atvinnuleysi 

 Hvað gerðir þú fyrir atvinnuleysi? (Nám eða skóli) 

 Hvernig kom atvinnuleysið til? 

 Lengd atvinnuleysis 

 Með hvaða augum horfir/horfðir þú á atvinnuleysi þitt? (jákvæð/neikvæð/tækifæri)  

- Hvernig þá? 

 

Spurningar um virkni 

Hafa smá inngang um skylduvirknina og hvernig hún getur birst og að uppfylli fólk ekki þessi 

skilyrði getur það haft áhrif á bótaréttinn. 

Virkni t.d. 

 vera virkur í atvinnuleit;  

 regluleg staðfesting á atvinnuleitinni (staðfesta einu sinni í mánuði inn á mínum 

síðum) 

 Skyldumæting í viðtöl, námskeið, fundi, og önnur virkniúrræði. 

 

1. Hver er þín skoðun á skylduvirkni, þ.e. að ef fólk tekur ekki þátt, mætir ekki í úrræðin eða 

staðfestir ekki atvinnuleit þá geti það leitt til að fólk missi bæturnar tímabundið eða alfarið 

við ítrekuð „brot“? 

 

2. Hver er almenn upplifun þín og reynsla af virkniúrræðum Vinnumálastofnunar? 

- Voru þau hjálpleg?  Ef já  - hvernig hafa þau gagnast þér? 

- Hvað var ekki að gagnast? 

 

3. Ef skylduvirknin/úrræðin voru gagnleg á hvaða hátt gögnuðust þau. ( byrja á að láta 

viðkomandi svara en síðan má dýpka með því að spyrja að hvort þau: 

- Gerðu atvinnuleitina markvissari og betri 
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- Juku hæfni mína á vinnumarkaði 

- Veittu nauðsynlegt aðhald 

- Komu í veg fyrir einangrun 

- Veittu sálrænan stuðning- 

- Beint þér inn á ný áhugasvið? 

 

4. Hentuðu þau virkniúrræði sem boðið var uppá þér og þínum þörfum? 

 - Ef já, á hvaða hátt? 

 

5. Hefðir þú viljað að Vinnumálastofnun hefði haft einhver önnur úrræði í boði fyrir þig.  

- Ef já hvers konar? 

 

6. Þurftir þú að taka þátt í úrræðum sem þér fannst ekki gagnast þér? 

- Ef já, hver var upplifun þín af því? 

 

7. Hefur þú lent í því að vera beitt viðurlögum hjá Vinnumálastofnun? T.d. staðfesta ekki 

atvinnuleit, mæta ekki á fund, námskeið eða þessháttar og fara þá á biðtíma? 

- Ef já, hver var ástæðan? 

- Hvernig upplifðir þú það? 

 

8. Er eitthvað sem þér finnst betur mega fara í sambandi við virkniúrræði hjá 

Vinnumálastofnun og þá þjónustu sem atvinnuleitendur fá á meðan atvinnuleysi stendur? 

- Ef já, hvað má betur fara?  

 

 

9. Hvernig hagar/hagaðir þú tíma þínum í atvinnuleysi?  Hvers konar virkni? 

 -  T.d. sjálfboðastörf, einhverskonar nám/námskeið. 

 

10. Hvaða kröfur gerir þú til vinnunnar? 

 - T.d.  að fá starf sem krafist er menntunar viðkomandi í starfslýsingu 

 

 

Eftir atvinnuleysi 

- Hvernig fórstu aftur út á vinnumarkaðinn?  

o (Í gegnum VMST/á eigin vegum) 

- Hvaða kröfur gerðir þú til vinnunnar? 

- Fórstu í það starf sem þú sjálf/sjálfur hefðir valið þér?  

- Fannst þér virkinúrræðin nýtast þér í starfi? 

o Ef já, hvernig? 
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Viðauki 2 – Kynnisbréf 

Kynningarbréf 

,,Skilar skylduvirkni árangri?” 

Ágæti viðtakandi.  

 

Ég, undirrituð, fyrirhuga að framkvæma rannsókn sem er meistaraverkefni mitt í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Rannsóknin fer fram í október 2015 og lýkur í desember 

2015. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar og leiðbeinandi rannsakanda er Vilmar Pétursson 

aðjúnkt við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands og ... hjá Vinnumálastofnun.  

 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna viðhorf og reynslu atvinnuleitenda af 

skylduvirkniúrræðum sem Vinnumálastofnun hefur upp á að bjóða og hvernig/hvort  úrræðin 

gagnast í atvinnuleitinni. 

 

Rannsóknin er byggð á hentugleikaúrtaki sem felur í sér 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. Fyllsta trúnaðar og nafnleyndar verður gætt varðandi allar þær 

upplýsingar sem fram koma á meðan á rannsókninni stendur. Farið verður með allar 

persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000.  

 

Enginn beinn ávinningur eða áhætta er af rannsókninni. Verður rannsóknargögnum strax 

eytt að rannsókn og úrvinnslu lokinni. Er það von rannsakanda að niðurstöður 

rannsóknarinnar varpi frekari ljósi á viðhorfi og reynslu atvinnuleitenda af 

skylduvirkniúrræðum hjá Vinnumálastofnun.  

 

Heimilt er að hætta þátttöku hvenær sem er þrátt fyrir að upplýst samþykki liggi fyrir. Ef 

frekari upplýsinga er óskað um rannsóknina eða einstaka þætti hennar er hægt að hafa 

samband við undirritaða: 

 

Vinsamlega hafið samband við rannsakanda eða ábyrgðarmann rannsóknar sé frekari 

upplýsinga óskað.  

 

 

 

            Margrét Anna Guðmundsdóttir                                          Vilmar Pétursson 

 

 



88 

  



89 

Viðauki 3 – Upplýst samþykki 

 

 

 

Upplýst samþykki vegna rannsóknar 

 

Undirrituð/undirritaður hefur lesið kynningarbréf um þátttöku í rannsókn á viðhorfi og 

upplifun atvinnuleitenda á vinnumarkaðsúrræðum. Rannsóknin er hluti af lokaverkefni 

Margrétar Önnu Guðmundsdóttur í MA námi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar og leiðbeinandi 

rannsakanda er Vilmar Pétursson aðjúnkt við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.  

 

Mér undirritaðri/undirrituðum hefur verið kynnt ofangreind rannsókn og efni hennar. Mér er 

ljóst að markmið þessarar rannsóknar er að leggja mat á stöðu einstaklinga í atvinnuleit og 

hvaða viðhorf þeir hafa af skylduvirkniúrræðum sem Vinnumálastofnun stendur fyrir í starfi 

sínu með atvinnuleitendum.  

 

Um er að ræða u.þ.b. einnar klukkustundar viðtal, þar sem leitast verður eftir að öðlast dýpri 

skilning á upplifun og reynslu einstaklinga á skylduvirkniúrræðum í atvinnuleit þeirra. 

Viðtölin verða hljóðrituð og skráð af Margréti Önnu og mun hún sjálf vinna úr efninu, undir 

handleiðslu Vilmars Péturssonar. Mér er ljóst að fylgt verður fyllstu reglum um trúnað og 

nafnleynd samkvæmt kröfum Persónuverndar.  

 

Gögn verða auðkennd með númerum og bókstöfum þann tíma sem verið er að vinna úr 

þeim. Einungis Margrét Anna  og Vilmar Pétursson munu sjá útskrift viðtalanna og mun 

nöfnum viðmælenda og öðrum persónugreinanlegum upplýsingum þá hafa verið breytt. Á 

meðan rannsóknarvinnu stendur verða gögnin varðveitt á lokuðu heimasvæði rannsakanda 

við Háskóla Íslands og þeim síðan eytt að rannsókn lokinni. Í MA ritgerð Margrétar Önnu 

verða meginþemu viðtala dregin fram auk þess sem mögulega verður vitnað beint í viðtölin í 

texta ritgerðarinnar. Þá munu niðurstöður, eftir atvikum, verða kynntar og þær birtar með 

öðrum hætti.  
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Ávinningur minn af þátttöku í rannsókninni verður sá að fá tækifæri til að ræða upplifun 

mína og reynslu og deila henni með öðrum. Niðurstöður rannsóknarinnar geta bætt skilning 

fagfólks og annarra sem koma að málefnum atvinnuleitenda. Þá gætu niðurstöður einnig 

nýst við stefnumótun og þróun úrræða með atvinnuleitendum.  

 

Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst í kynningarbréfi 

rannsóknar. Ég treysti því að farið verði með allar persónuupplýsingar og skráningu þeirra í 

samræmi við lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Þá áskil ég 

mér þann rétt að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er og án fyrirvara.  

 

Ég undirrituð/undirritaður lýsi því hér með yfir að ég er reiðubúin(n) að taka þátt í þeirri 

rannsókn sem hér um ræðir, án greiðslu eða umbunar. 

 

____________________________________ 

Staður og dagsetning 

 

________________________________________________ 

Undirskrift þátttakanda 

 

________________________________________________ 

Undirskrift rannsakanda 

 


