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Útdráttur 

Atvinna er mikilvæg fyrir líf og heilsu einstaklinga. Ákveðinn hópur fólks hefur þörf fyrir 

virkniúrræði til að komast aftur út í atvinnulífið. Rannsóknir hafa sýnt að atvinnuleysi hefur 

neikvæð áhrif á einstaklinga og samfélög. Ýmis úrræði hafa verið þróuð til að virkja 

atvinnulausa til athafna. Athuganir á því hvaða úrræði henta best til að virkja einstakling sem 

misst hefur atvinnu hefur lítið sem ekkert verið rannsakað hér á Íslandi. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að skoða upplifun atvinnulausra kvenna af þátttöku í virkniúrræði og á 

hvaða hátt þær telji að þáttaka í úræðinu hafi leitt þær til frekari atvinnuþátttöku. Leitast er við 

að komast að því hvort þverfaglegt virkniúrræði sem byggir á þarfagreiningu þátttakenda bæti 

líf þeirra á einhvern hátt og færi þá mögulega nær vinnumarkaði. Valin var eigindleg 

rannsóknaraðferð Vancouver- skólans í fyrirbærafræði við greiningu gagna en þeirri aðferð er 

ætlað að auka skilning á mannlegum fyrirbærum. Tekin voru viðtöl við sex konur á aldrinum 

22-52 ára sem voru á atvinnuleysisskrá í sama sveitarfélagi. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar voru greindar í þrjú megin þemu:  1) Uppbygging virkniúrræðis, þar sem 

allir þátttakendur lýstu yfir vonbrigðum með að ekki væri nægileg einstaklingsvinna með 

fjölskylduráðgjafa og náms- og starfsráðgjafa. Einnig var sett út á skipulag virkniúrræðis sem 

þeim fannst óskýrt og einhæft um tíma en voru þó ánægðir með það í heild. Þá var ánægja 

með einstaka þætti innan virkniúrræðisins, svo sem aðstoð frá ráðgjöfum, fyrirlestra og 

listasmiðju. 2) Góður félagsskapur fjallar um upplifun kvennanna af öðrum þátttakendum 

sem sóttu virkniúrræðið með þeim en mikið traust og stuðningur myndaðist innan hópsins. 

Varð þetta traust til þess að félagsleg einangrun var rofin hjá mörgum. 3) Sjálfstraust sem 

lýsir hvað þátttakendur fengu út úr virkniúrræðinu en það birtist í aukinni félagsfærni, betra 

sjálfstrausti, sjálfsmati og sjálfsþekkingu.  



 

Þegar boðið er uppá virkniúrræði er mikilvægt að þeir fagaðilar sem starfa með 

atvinnulausum hafi í huga að úrræðið sé á sem heildrænasta máta, að það sé vandlega útfært 

áður en til framkvæmda kemur og það byggi á þarfagreiningu þátttakenda. 

Lykilorð:  sjálfsmynd, sjálfsnám, valdefling, stjórnrót, starfsleitar- sjálfstraust.   
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Abstract 

Being employed is important for one's personal life and health. A certain group of people has 

great need for measures being taken towards assisting them to re-enter the labour market. 

Research has shown that unemployment has negative impact on individuals and societies. 

Various measures have been developed to encourage the unemployed to take action towards 

their situation. Observations towards what resources have given best results to activate the 

unemployed individual have not been thoroughly investigated in Iceland. The purpose of the 

research is to examine the experience of unemployed women from participation in the 

activity- course and in what way they feel that participation in the activity- course has led 

them to further employment. The activity- course seeks to determine whether cross-

disciplinary approach based on needs analysis of the participants will improve their lives 

somehow and potentially bring them closer to labour market. The form of this paper is 

qualitative, based on The Vancouver School of Phenomenology. That form is intended to 

increase understanding of human phenomenology using deep interviews. Deep interviews 

were taken with six women at the age of 22-52 who lived in the same municipality and were 

listed as unemployed. The results are based on theme analysis where three issues were 

analyzed. 1) Construction of the course, where all participants stated their disappointment 

with insufficient individual work with a family therapist, employment counselor and guidance 

counselor. The women criticized the construction of the activity- course as they felt it was 

unclear and repetitive for a while. How ever they were happy with the activity- course over 

all. They were also happy with individual elements within the activity- course. For example 

the assistance from the counselors, lectures and art gallery. 2) Good company, that is about 

their personal experience attending the activity- course and how they began to trust and 

supported each other. This trust enabled some of them to break out of their sociological 



 

boundaries. 3) Self esteem, describes what the women gained from participating. Their 

sociological skills, self esteem, confidence and self knowledge all improved.  

When activity course is provided it is important that the professionals who work with 

the unemployed have in mind that the course is in the most holistic way, that it is carefully 

implemented before it is executed and that it is based on needs analysis of the participants. 

Keywords: Identity, self directed learning, empowerment, locus of control, job search self-

efficacy. 
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1 Inngangur 

Það að hafa atvinnu er eitt mikilvægasta hlutverk í lífi hvers einstaklings, með því að vera í 

hlutverki vinnandi manns gerir það einstaklingnum kleyft að sjá sér og öðrum farborða, auk 

þess er atvinnuþátttaka mikilvægur partur af því að vera virkur þátttakandi í samfélaginu 

(Secker, Grove og Seebohm, 2006). Einstaklingar auðkenna sig gjarnan út frá því hvaða starfi 

þeir gegna. Fyrir flesta veitir vinnan tilgang og hlutverk í lífinu og hefur áhrif á sjálfsmynd 

fólks (Secker o.fl., 2006). Rannsóknir sýna fram á að atvinna hefur að auki dulin áhrif eins og 

t.a.m. við að halda rútínu og móta hversdaginn (Edgell, 2006). Atvinnuleysi getur valdið því 

að erfiðara er að vera í félagslegum tengslum við þá sem fylgja venjubundnu mynstri vinnandi 

fólks (Edgell, 2006). Miðað við þýðingu og mikilvægi atvinnu fyrir einstaklinga kemur ekki á 

óvart hvað atvinnumissir hefur víðtæk áhrif á líf manna. Öryggisleysi fylgir oft í kjölfarið sem 

stafar af minnkandi ráðstöfunartekjum því erfitt getur  verið að viðhalda lífsgæðum og þeim 

lífs-staðli sem fólk er vant. Í kjölfar atvinnuleysis glímir fólk oft við félagslega einangrun og 

missir tækifæri til félagslegrar þátttöku. Atvinnuleysi getur haft neikvæð áhrif á andlega og 

líkamlega heilsu fólks, sjálfsvirðingu þess og sjálfstraust (Landy og Conte, 2010; Björklund 

og Eriksson, 1998; Kroll og Lampert, 2009). Nú á tímum er algengara að einstaklingar þurfi 

oftar í atvinnuleit yfir starfsævi sína en nokkru sinni áður (Wanber, 2012). Sá óstöðugleiki 

sem skammtíma vinna færir og mörg tímabil atvinnuleysis getur haft víðtækar neikvæðar 

afleiðingar á almenna heilsu og velferð (Wanber, 2012).  

Einn af mikilvægustu þáttum sem tengdur hefur verið við starfsleitarhegðun og það að 

reyna komast aftur út á vinnumarkaðinn er starfsleitar-sjálfstraust (Saks o.fl., 2015). Flestar 

rannsóknir sem fjalla um atvinnuleit innihalda hugtakið starfsleitar-sjálfstraust sem hefur 

forspárgildi fyrir atvinnuleitar hegðun. Því er lýst sem þeirri ákefð eða krafti sem fólk setur í 

atvinnuleitina og hvað það leiðir af sér, t.a.m. fjölda atvinnutilboða sem fólk fær meðan á 
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atvinnuleit stendur. Einnig er starfsleitar sjálfstraust mikilvægur þáttur í kenningu um ætlaða 

hegðun og sjálfsstjórnandi hegðun sem báðar hafa verið notaðar til að skýra starfsleitar ferlið. 

(Saks o.fl., 2015).  

Sálfræðingar geta veitt atvinnulausum einstaklingum stuðning við að efla starfsleitar 

sjálfstraust, sú aðstoð getur falist í samtalsmeðferð og með Hugrænni atferlimeðferð (HAM) 

þegar það á við (Jón Sigurður Karlsson, 2010). HAM hefur reynst vel sem meðferðarform 

þegar aðstoða þarf einstaklinga við að vinna með hugsanaskekkjur sem valdið geta vanlíðan 

eins og kvíða og þunglyndi sem stundum fylgir atvinnumissi. Sálfræðingar geta einnig veitt 

stuðning og meðferð við að byggja upp góða sjálfsmynd og efla trú á eigin getu (Jón Sigurður 

Karlsson, 2010).  

Atvinnuleysi kvenna hefur lítið verið rannsakað hér á landi en nýverið var gefin út 

skýrsla af Velferðarráðuneytinu (Katrín Ólafsdóttur og Steinunn Rögnvaldsdóttur, 2015) sem 

fjallar um stöðu kvenna og karla á íslenskum vinnumarkaði. Í skýrslunni er jafnframt bent á 

leiðir til að draga úr ójafnri stöðu kynjanna og stuðla að jafnrétti á vinnumarkaði í framtíðinni. 

Atvinnuleysis tölur á Íslandi hafa sveiflast síðustu ár en atvinnuleysi mælist í dag jafnt á milli 

kynja eða 4,1% (Hagstofa Íslands, 2015). Það er áhugaverð staðreynd að hafi einstaklingur 

einu sinni verið atvinnulaus um lengri tíma þá aukast líkur á því að hann verði það aftur (Bildt 

og Michélsen, 2003). 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á hvort þátttaka kvenna í virkniúrræði 

fyrir atvinnulausar konur leiði þær til frekari atvinnuþátttöku. Í rannsókninni er leitað svara 

við eftirfarandi spurningum: Hver er upplifun atvinnulausra kvenna af þátttöku í 

virkniúrræði? Á hvaða hátt telja þær að þátttaka í úrræðinu hafi leitt þær til frekari 

atvinnuþátttöku? Tekin voru viðtöl við sex konur á aldrinum 22-52 ára sem tóku þátt í 

virkniúrræðinu og hafa allar lögheimili í sama sveitafélagi. Hálfstaðlaður viðtalsrammi (sjá 

fylgiskjal A) var búinn til með spurningum sem snúa að upplifun kvennanna af þátttöku þeirra 
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í virkniúrræðinu og hvort það hafi leitt þær til frekari atvinnuþátttöku. Einnig eru þær spurðar 

út í umgjörð og dagskrá virkniúrræðisins (sjá fylgiskjal A).  

Hér á eftir koma skilgreiningar á þeim meginhugtökum sem liggja til grundvallar 

rannsókninni svo skýrt sé hvað rannsakendur eiga við. 

Sjálfsmynd (e. self-concept) er hugtak sem nær yfir það hvernig einstaklingur sér 

sjálfan sig bæði út frá sínu eigin mati og upplifun sinni á mati annara. Sjálfsmat er 

skilgreining manneskju á sjálfum sér (Sebastian, Burnett og Blakemore, 2008). 

Sjálfsnám (e. self directed learning) er hugtak sem á við um ferlið þegar 

einstaklingurinn tekur frumkvæði og ábyrgð á eigin námi (Gureckis og Markant, 2012). 

Nemandinn verður sjálfur að bera kennsl á námsþörf sína, hvernig námsaðferð hentar honum 

best, setja sér markmið, halda sig við efnið og meta framfarirnar (Gureckis og Markant, 

2012).  

Hugtakið valdefling snýst um að finna leið til að ná stjórn á eigin lífi, ráða sjálfur yfir 

ákvarðanatökum og hafa áhrif á líf sitt og umhverfi (Roger, Chamberlin, Ellison og Crean, 

1997).  

Stjórnrót hefur verið skipt í innri og ytri. Innri stjórnrót er vísun í þá trú einstaklings 

að hann geti stjórnað lífi sínu en ytri stjórnrót þýðir að einstaklingur trúi því að lífi hans sé 

stjórnað af ytri umhverfisþáttum sem hann hefur lítil áhrif á (Srivastava, Locke, og Adams, 

2010). 

Starfsleitar sjálfstraust (e. job search self-efficacy) vísar í þá trú einstaklings að hann 

geti með árangursríkum hætti framkvæmt sérstaka starfsleitarhegðun og haldið vinnu (Saks 

o.fl., 2015).  

Notagildi þessarar rannsóknar liggur í upplýsingum um mikilvægi þess að byggja upp 

virkniúrræði fyrir atvinnulausa á eins heildrænan máta og hægt er og þýðingu þess að hafa 

gott starfsleitar- sjálfstraust, góða sjálfsmynd og trú á eigin getu. En allt eru þetta veigamikil 
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atriði fyrir atvinnuleitendur.  

Uppbygging ritgerðar er á þann hátt að sagt frá bakgrunni og tilurð þessarar 

rannsóknar sem og úrtakshóp. Því næst er gerð grein fyrir fræðilegum heimildum í tengslum 

við mikilvægi og gildi vinnu, áhrifum atvinnuleysis og hvaða virkniúrræði standa til boða 

fyrir atvinnulausa einstaklinga og aðra þá sem tilheyra bótakerfi. Fjallað er um þau hugtök 

sem liggja til grundvallar þessari rannsókn og eigindlegar aðferðir hennar. Þá er gert grein 

fyrir niðurstöðum rannsókna og þær ræddar í samhengi við fræðileg gögn ritgerðarinnar í 

umræðuhlutanum.  

1.2 Forsendur fyrir verkefnavali 

Hugmyndin að þessari ritgerð kviknaði sumarið 2015 þegar rannsakendur heyrðu af 

þróun á nýju virkniúrræði og fræðsluefni fyrir atvinnulausar konur. 

Tilgangur og markmið virkniúrræðisins var að veita fræðslu og stuðning sem byggði á 

þörfum hvers og eins og miðaði að því að færa þátttakendur nær atvinnumarkaði. Áður en 

virkniúrræðið hófst var rætt við forsvarsmenn stofnanna sem hafa með málefni atvinnulausra 

að gera á Norðurlandi eystra. Forathugun var gerð á því hvaða úrræði hafa hingað til reynst 

best fyrir atvinnulausa. Niðurstaðan var sú að heildræn nálgun væri það besta, að huga vel að 

líkamlegum, félagslegum og andlegum þáttum þegar bjóða á uppá virkniúrræði, slíkt myndi 

að öllum líkindum skila bestum árangri fyrir alla aðila. Aðrar rannsóknir styðja einnig við 

þessa niðurstöður eins rannsókn Secker og félaga (2006) sýnir. En rannsókn þeirra greinir frá 

góðum árangri af heildrænum virkniúrræðum (Secker o.fl., 2006). 

Þetta virkinúrræði vakti áhuga rannsakenda og varð kveikjan að þessari rannsókn. Því 

lék forvitni á að vita hvort upplifun og árangur sambærilegra úrræða hefði áður verið 

rannsakaður og hvort þau virkniúrræði hefðu skilað aukinni trú á eigin getu, auknu starfs-

leitarsjálfstrausti og hvort það hefði fært einstaklinga nær atvinnumarkaði. Við gagnaleit 
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fannst ein ritrýnd rannsókn sem að hluta til fjallaði um íslensk atvinnulaus ungmenni á 

aldrinum 18 -24 ára. Hún sýndi að tengsl voru milli atvinnuleysis og sálrænnar og félagslegrar 

vanlíðunar ungmenna og því væri áhugavert að skoða þessi tengsl á breiðara aldurssviði 

(Rannsókn Bjarnason og Sigurðardóttir, 2003).  

2. Rannsóknarlegur grunnur 

2.1 Atvinnuþátttaka og atvinnuleysi 

Sú hugmyndafræði sem notuð var við rannsóknina byggir á hugtökum sjálfsnáms og 

valdeflingar sem ganga út á að einstaklingurinn metur sjálfur námsþörf sína, tekur ábyrgð á 

lærdómsferlinu og sýnir frumkvæði. Valdefling er hugtak sem nær yfir félagslega og 

sálfræðilega þætti og miðar að því að gera einstaklingi kleyft að ná betri stjórn á eigin lífi og 

öðlast færni í að takast á við mótlæti. Önnur hugtök sem notuð voru eru starfsleitar 

sjálfstraust, trú á eigin getu, sjálfsmynd og stjórnrót. Starfsleitar-sjálfstraust vísar í þá trú 

einstaklings að hann geti með árangursríkum hætti sýnt fram á sérstaka starfsleitarhegðun og 

haldið vinnu. Hugtakið hefur reynst vera góð forspá fyrir hegðun einstaklinga í starfsleit og 

þegar beita þarf starfsleitar íhlutun (Saks o.fl., 2015). Trú á eigin getu er hugtak úr 

félagsnámskenningum Alberts Bandura (2008). Hann skilgreinir hugtakið sem trú 

einstaklingsins á eigin getu til að framkvæma og skipuleggja verkefni sem fyrir hann er lagt. 

Þetta hefur ekki með raunverulega hæfni einstaklingsins að gera heldur einungis trú hans á 

hæfni sinn í ákveðnum verkefnum. Sjálfsmynd er hugtak sem nær yfir vitneskju, skilning og 

þá mynd sem einstaklingurinn hefur af sjálfum sér, það nær einnig yfir huglæga og hlutlæga 

þætti sem og tilfinningar, hæfni, einkenni og hvað þeir telja sig geta (Sebastian, Burnett og 

Blakemore, 2008). Hugtakið stjórnrót vísar í það hversu mikla trú einstaklingar hafa á eigin 

lífi eða atburðum í kringum sig. Talað er um innri og ytri stjórnrót í því sambandi. 

Einstaklingur með sterka innri stjórnrót tekur frekar ábyrgð á því sem gerist í lífi hans en sá 
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sem hefur sterka ytri stjórnrót kennir frekar ytri aðstæðum um (Srivastava o.fl., 2010). 

Hugtakið valdefling þýðir að einstaklingur verði fær um að ná betri stjórn á eigin lífi, koma 

sér út úr ástandi sem er ekki gagnlegt og að hafa áhrif á líf sitt og umhverfi. Valdefling eykur 

getu einstaklinga til að takast á við vandamál og mótlæti í lífinu. Sjálfsnám gengur út á að 

einstaklingurinn taki frumkvæði og beri ábyrgð á eigin námi. Nemandi þarf að bera kennsl á 

námsþörf sína og hvaða aðferð hentar best. Einstaklingurinn setur sér markmið og áætlanir og 

metur eigin framfarir. Aðferðin hentar vel í hefðbundnu sem óhefðbundnu námi. 

Atvinnuþátttaka skiptir flesta einstaklinga gríðarlega miklu máli. Ekki eingöngu út frá 

efnahagslegu tilliti heldur einnig vegna þess að atvinna gefur fólki hlutverk og tilgang. Í 

gegnum atvinnu gefst kostur á samfélagslega virkri þátttöku sem stuðlar að velferð og 

sjálfstæði einstaklinga auk þess sem vinnan skapar ýmis verðmæti sem greitt er fyrir í formi 

launa. Ákveðin verðmætasköpun felst einnig í færni og hæfileikum fólks og með því að nýta 

nám á vinnumarkaði (McQuaid, W. R. og Lindsey, C., 2005).  

Við leit á rannsóknum á virkniúrræðum í tengslum við atvinnuleysi á Íslandi fundust 

einungis nokkrar BA ritgerðir en ekkert af ritrýndum rannsóknum. Ein skýrsla fannst um 

vinnumarkaðsátak á Suðurnesjum sem unnið var í samvinnu við Velferðarráðuneytið, en 

atvinnuleysi hefur verið hlutfallslega hátt þar miðað við önnur landssvæði. Átakið gekk mjög 

vel, en í því var bæði lögð áhersla á að efla menntun sem og starfsendurhæfingarúrræði fyrir 

fólk á öllum aldri. Í kjölfar þessa átaks minnkaði atvinnuleysi um 3% á Suðurnesjum 

(Velferðarráðuneytið, 2012). Rannsóknir á afleiðingum atvinnuleysis hafa einna helst beinst 

að atvinnulausum einstaklingum almennt eða að atvinnuleysi ungmenna 

(Velferðarráðuneytið, 2012; Hagstofa Íslands, 2015). 

Samkvæmt Hagstofunni (2015) voru sveiflur í atvinnuleysi milli kynja á árunum 

1991-2003. Á tíu ára tímabilifrá 1991 til 2001 voru fleiri konur en karlar atvinnulausar en árið 

2002 hafði þetta snúist við, þá voru fleiri karlar orðnir atvinnulausir. Eftir bankahrunið á 
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Íslandi jókst sá munur enn meira. Á Íslandi er staðan í dag þannig að atvinnuleysi mælist 

hærra hjá körlum eða 3,8 % en 2,3% hjá konum. Hlutfall starfandi einstaklinga er nú 82,4 % 

(Hagstofa Íslands, 2015). Atvinnuleysi kvenna annars staðar í Evrópu er allt frá 4%-29,6%. 

Þessar tölur voru birtar af Scottish Government í maí 2015 þegar það stóð að könnun um 

stöðu atvinnuleysis meðal kvenna í Evrópu. 

Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir (2015) skrifuðu skýrslu fyrir 

Velferðarráðuneytið sem hafði það að markmiði að athuga stöðu kvenna og karla á íslenskum 

vinnumarkaði. Skoðað var hvernig hægt væri að draga úr ójafnri stöðu kynjanna og vinna að 

jafnrétti á vinnumarkaði til framtíðar. Atvinnuþátttaka kvenna hefur út frá sögulegu samhengi 

verið mikil á Íslandi en öflug atvinnuþátttaka kvenna er talin styrkleiki fyrir vinnumarkaðinn 

og samfélagið í heild. Í sömu skýrslu kemur fram að sérfræðingar á vegum Alþjóðabankans í 

Washington hafa bent á að ef atvinnuþátttaka kvenna yrði jöfn á við karla myndi verg 

landsframleiðsla aukast um 5% í Bandaríkjunum, 9% í Japan, og 34% í Egyptalandi svo dæmi 

séu tekin. 

Ása Löfström (2009) vann rannsókn fyrir sænska jafnréttisráðuneytið (Ministry of 

Integration and Gender Equality) sem sýndi fram á að ef staða karla og kvenna yrði jöfnuð, 

þ.e.a.s. ef atvinnuþátttaka kvenna og framleiðni yrði færð á sama stig og karlmanna, væri 

hægt að auka landsframleiðslu einstakra Evrópusambandsríkja á bilinu 14-45% eða að 

meðaltali um 27%. Aukin atvinnuþátttaka kvenna vinnur einnig gegn skorti á vinnuafli og 

eykur á sama tíma lífsgæði kvenna (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). 

2.2 Mikilvægi atvinnu fyrir einstaklinga 

Í gegnum vinnu og með samfélagslegri virkni getur einstaklingur skapað tengsl við 

annað fólk og umhverfi sitt, öðlast aukinn þroska og safnað dýrmætri reynslu. Allt eru þetta 

þættir sem hafa áhrif á líðan fólks og stuðla að andlegu og líkamlegu heilbrigði (Hammer, 

2000). Að auki fá einstaklingar greidd laun fyrir vinnuna sína sem þeir geta síðan notað sér til 
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framfærslu og aukinna lífsgæða. Vinnuframlag, hæfni einstaklingsins og nám sem nýtist á 

vinnumarkaði skilar sér í meiri verðmætasköpun sem er lykillinn að hagsæld fyrir samfélagið 

(McQuaid, W. R. og Lindsey, C., 2005). Vinna er flestu fólki gríðarlega mikilvæg, ekki 

einungis vegna þess að hún veitir lífsviðurværi, heldur gegnir hún einnig félagslegu hlutverki 

fyrir einstaklinginn, gefur honum tilgang og hlutverk (Landy og Conte, 2010). Það að vinna 

stuðlar að félagslegum samskiptum milli manna og getur haft mikil áhrif á sjálfstraust fólks. 

En jafn nauðsynlegt og það er hverjum manni að hafa atvinnu þá er ekki síður nauðsynlegt að 

styðja fólk í að finna starf við hæfi, eitthvað sem samræmist áhugasviði einstaklingsins og er 

til þess fallið að auka sjálfstraust hans og ástríðu fyrir starfinu. Slíkur stuðningur eykur 

starfshæfni einstaklingsins og eykur getu hans til að fá vinnu og að haldast í starfi (Landy og 

Conte, 2010). 

2.3 Neikvæð áhrif atvinnuleysis 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar sem sýna fram á víðtæk áhrif atvinnuleysis á 

heilsu og líðan fólks. Má þar nefna rannsókn Kroll og félaga (2009) en niðurstaða hennar 

sýndi fram á að atvinnulausir einstaklingar á aldrinum 30 til 59 ára búa mun oftar við 

heilsufarslega, líkamlega og tilfinningalega skerðingu heldur en launþegar almennt gera. Þeir 

benda einnig á mikilvægi þess að veita einstaklingum félagslegan stuðning til að takast á við 

afleiðingar þessara vandamála. Önnur fjölþjóðleg rannsókn fjallar um sálræna og félagslega 

vanlíðan í tengslum við atvinnuleysi hjá ungmennum á aldrinum 18-24 ára. Niðurstöður 

sýndu að þeir sem komust í fasta vinnu eða fóru aftur í skóla sýndu marktækt minni vanlíðan, 

einnig skipti stuðningur foreldra miklu máli (Bjarnason og Sigurdardottir, 2003). Rannsókn 

Björklund og Eriksson (1998) sýndi fram á tengsl milli andlegrar vanlíðunar og atvinnuleysis 

en helstu einkenni og birtingarmynd hennar voru einkum svefnleysi, taugaspenna, breyting á 

matarlyst og neikvæðar hugsanir. Rannsókn þeirra staðfesti að auknar líkur væru á 

áfengisneyslu sem og aukinni dánartíðni en þar voru tengsl hjartasjúkdóma helsta orsök. Þeir 
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félagar færðu rök fyrir því að besta vörnin gegn andlegri vanlíðan sem afleiðingu 

atvinnuleysis væri félagslegur stuðningur, hvatning og samhjálp (Björklund og Eriksson, 

1998). 

Félagssálfræðingurinn Mary Jahoda hefur mikið rannsakað áhrif atvinnuleysis á 

einstaklinga. Hún setti fram kenningu sem kallast Skortskenningin en sú kenning lýsir víðtækt 

hversu mikilvæg vinna er hverjum einstaklingi og ekki bara vegna fjárhagslegs ávinnings 

heldur búi meðal hvers einstaklings fimm duldar þarfir til að hafa hlutverk og að eiga erindi út 

í samfélagið. Þessar fimm duldu þarfir snúast um það hvernig atvinna hefur áhrif á 

dagskipulag einstaklinga, félagslega þætti sem skapast af atvinnu, þá bæði vegna 

samstarfsfólks og viðskiptavina, og hvernig einstaklingurinn öðlast ákveðna stöðu í 

samfélaginu. Auk þess heldur atvinna einstaklingum virkum og gefur þeim ákveðinn tilgang. 

Jahoda heldur því fram að ef þessir þættir nái að samtvinnast þá auki það verulega velferð 

einstaklingsins (Ozamiz, Gumplmaier og Lehtinen, 2001).  

Ein af mörgum áskorunum sem Ísland og Evrópa þurfa að takast á við í dag er 

viðvarandi atvinnuleysi, ekki síst eftir að efnahagskreppan reið yfir 2008 

(Velferðarráðuneytið, 2013). Ein skilvirkasta leiðin til að vinna gegn þessari þróun er að auka 

menntun einstaklinga og hækka þar með almennt menntunarstig samfélagsins 

(Velferðarráðuneytið, 2013). Þegar talað er um atvinnuleysi er átt við einstakling sem leitar 

markvisst að vinnu og er í stakk búinn að taka henni þegar hún býðst. Langvarandi 

atvinnuleysi skilgreinist svo út frá því að einstaklingur hafi verið án atvinnu í eitt ár eða meira 

(Lög um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006).  

Innan Evrópusambandsins og OECD hefur verið rætt um breyttan vinnumarkað vegna 

ört vaxandi alþjóðavæðingar sem leiðir af sér aukin og meiri hreyfanleika verkefna sem og 

vinnuafls. Einnig hefur verið rætt um áhrif aukins langlífis hjá einstaklingum og að fólk er 

almennt lengur í skóla nú á tímum. Afleiðingin er sú að ellilífeyrisþegum fer sífellt fjölgandi 



UPPLIFUN ATVINNULAUSRA KVENNA AF ÞÁTTTÖKU Í VIRKNIÚRRÆÐI  

 

10 

og yngra fólkið fer seinna á vinnumarkaðinn. Þetta þýðir í raun að hlutfallslega færri eru á 

vinnumarkaði (Arends, Baer, Miranda, Prinz og Singh, 2014). 

Á vinnumarkaði hafa víða átt sér stað umbætur en þær þurfa samt sem áður að vera í 

sífelldri endurskoðun. Mikilvægt er að leggja áherslu á að samþætta stefnu allra 

hagsmunaaðila þ.e. aðila vinnumarkaðarins og sérfræðinga, svo hægt sé að innleiða þjónustu 

sem byggir á þörfum einstaklingsins, slíkt styrkir stöðu hans og eflir vinnumarkaðinn. Einnig 

skiptir miklu máli að stuðningsnet séu til þess fallin að auka atvinnuþátttöku einstaklinga. Þau 

þurfa að vera sveigjanleg og hvetja til hreyfanleika á vinnumarkaði. Hagsmunir allra eru í 

húfi: einstaklings, vinnumarkaðs og samfélags (Arends  o.fl., 2014). 

Í raun ætti hver atvinnugrein að bera ábyrgð á að bjóða samþætta þjónustu í samræmi 

við þarfir skjólstæðingsins. Það ætti að gera í gegnum vinnuráðgjöf sem síðan yrði færð inn í 

heilbrigðiskerfið og að sálfræðileg þekking yrði aftur færð inn í vinnumarkaðsþjónustu, slíkt 

væri auðveldasta og skilvirkasta nálgunin (Arends o.fl., 2014). 

2.4 Hvað hefur verið gert í málefnum atvinnulausra á Íslandi?   

Margt hefur verið gert á síðustu árum til þess að hjálpa atvinnulausu fólki aftur út á 

vinnumarkaðinn. Í skýrslu Velferðarráðuneytis (2009) eru nefnd dæmi eins og starfsþjálfun, 

námstækifæri og ýmiss konar stuðningsviðtöl sem byggja á þarfagreiningu. Það hefur sýnt sig 

að einstaklingur sem dettur út af vinnumarkaði þarf gjarnan aðstoð við að komast þangað 

aftur, ekki síst ef viðkomandi hefur verið lengi án atvinnu. Markmið úrræða af þessu tagi eru 

til að halda félagslegri virkni og viðhalda hæfni en ekki síður til að koma í veg fyrir að áhrif 

atvinnuleysis komi niður á heilsu og aðstæðum einstaklinga (Vinnumálastofnun, 2015; Virk, 

starfsendurhæfingarsjóður, 2015; Velferðarráðuneytið, 2009). 

Vinnumálastofnun er í samvinnu við fyrirtæki, frjáls félagasamtök, sveitarfélög og 

stofnanir með vinnumarkaðsúrræði. Samvinnan virkar þannig að atvinnurekandinn greiðir 

laun til einstaklingsins en fær frá Vinnumálastofnun grunnatvinnuleysisbætur í ákveðinn tíma 
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allt upp í 6 mánuði. Þannig hvetur það atvinnurekandann til að taka við nýjum starfsmanni og 

gefur svo í framhaldinu bæði einstaklingnum og atvinnurekandanum tækifæri til að þróa 

mögulegt framtíðarstarf (Vinnumálastofnun, 2015). 

Námstækifæri eru af nokkrum toga þar sem atvinnuleitandi fær styrk til að stunda nám 

í ákveðinn tíma sem oftast tengist atvinnulífinu á einhvern hátt. Það ætti að auka þá 

möguleika að atvinnuleitandi fái starf við hæfi. Námskeið sem Vinnumálastofnun heldur eru 

misjöfn eftir svæðum. Vinnumálastofnun á höfuðborgarsvæðinu er með fjölbreyttasta 

framboðið á námskeiðum, má þar nefna starfsleitar- og hvatningarnámskeið, fjármálalæsi, 

tölvunámskeið, skrifstofu- og bókhaldsnámskeið og íslenskunámskeið. Vinnumálastofnun 

víðsvegar á landsbyggðinni býður upp á starfsleitar- og hvatningarnámskeið og 

íslenskunámskeið. Sums staðar er jafnvel boðið upp á sjálfstyrkingu og kvíðastjórnun, svo 

eitthvað sé nefnt. Afleiðing langvarandi atvinnuleysis er gjarnan sú að fólk missir trúna á að 

það eigi aftur erindi út í atvinnulífið, þá eru hvetjandi og sjálfstyrkjandi námskeið mjög 

gagnleg (Vinnumálastofnun, 2015). 

Virk vinnur að atvinnutengdri starfsendurhæfingu í samvinnu við atvinnurekendur, 

lífeyrissjóði og stéttarfélög. Virk er ætlað þeim sem hafa ekki getað verið á vinnumarkaði til 

lengri tíma vegna veikinda eða slysa. Virk aðstoðar fólk við að komast aftur á 

atvinnumarkaðinn og hefur þarfir hvers og eins í huga. Sumir þurfa sálfræðiaðstoð á meðan 

aðrir þurfa sjúkraþjálfun, það fer allt eftir þörfum hvers einstaklings hvað stofnunin aðstoðar 

viðkomandi með til að komast í vinnu við hæfi (Virk, starfsendurhæfingarsjóður, 2015). 

2.5 Virkniúrræði fyrir atvinnulausa á Íslandi 

Ýmis virkniúrræði hafa verið í boði síðustu ár fyrir atvinnulaust fólk. Má þar nefna 

átaksverkefnin ÞOR – átak gegn langtímaatvinnuleysi og Ungt fólk til athafna sem sett var á 

laggirnar árið 2010. Það var sniðið að aldurshópnum 16-29 ára en ÞOR náði til aldurshópsins 

29-70 ára (Vinnumálastofnun, 2010). Árið 2012 stýrði Vinnumálastofnun sameiginlegu átaki 
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til að sporna gegn atvinnuleysi. Þeir sem komu að þessu verkefni voru íslenska ríkið, 

atvinnurekendur, sveitarfélög og stéttarfélög. Um var að ræða tímabundið átak sem var 

hugsað fyrir fólk sem hafði verið án atvinnu í eitt ár eða lengur. Átakið gekk undir nafninu 

Vinnandi vegur – átak gegn langtímaatvinnuleysi (Velferðarráðuneytið, 2011). Annað 

atvinnuátaksverkefni sem ráðist var í sama ár var úrræði ætlað ungu fólki á aldrinum 16-25 

ára. Verkefnið var kallað Atvinnutorg – úrræði fyrir ungt fólk (Velferðarráðuneytið, 2013). 

Það var staðsett í Reykjavík og Reykjanesbæ og var samstarfsverkefni Vinnumálastofnunar, 

Velferðarráðuneytisins, Reykjavíkurborgar, Reykjanesbæjar, Hafnarfjarðar og Kópavogs auk 

þess sem samvinna var við símenntunarstöðvar, skóla, meðferðaraðila og Virk. Markmið 

verkefnisins var að veita ungu atvinnulausu fólki stuðning sem og þeim sem voru ekki í námi 

og finna úrræði við hæfi. Það fólst í starfsþjálfun, atvinnu, námi, áfengis- og 

vímuefnameðferð og starfsendurhæfingu. Úrræðið þótti marka tímamót því það stóð ungu 

fólki til boða óháð því hvort það átti réttindi innan atvinnuleysistryggingakerfisins eða ekki og 

átti einnig að ná til þeirra sem stóðu utan kerfis, þ.e. þeirra sem hvorki þáðu framfærslu frá 

sveitarfélögum né atvinnuleysisbætur (Velferðarráðuneytið, 2013). 

Undanfarin ár hefur verið unnið að þróun nýs virkniúrræðis sem heitir SHE – 

EMPOWERS en það er partur af 3ja ára Evrópsku rannsóknarverkefni þar sem sex lönd taka 

þátt, þ.e. Spánn, Ítalía, Belgía, Svíþjóð, Frakkland og Ísland og er námskeiðsform verkefnis 

byggt upp og þróað á mismunandi hátt í hverju landi (Mastropirro og Daniels, 2015). 

Markmið verkefnisins hér á landi er tvíþætt, annars vegar að kalla saman til samstarfs 

og samráðs alla þá aðila sem koma að málefnum atvinnulausra eða einstaklinga innan 

bótakerfisins. Hins vegar að finna út hvaða þætti í stuðningskerfi fyrir atvinnulausar konur 

ætti að þróa frekar í samvinnu við atvinnulífið þannig að þau úrræði sem verið er að nota, 

tími, peningar og starfsfólk verði nýtt á sem skilvirkastan hátt. Áhersla verkefnisins verður á 

nýsköpun, þjálfun og fræðslu. Jafnframt er ætlunin að auka starfshæfni með nýjum leiðum og 
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aðferðum auk þess efla getu þátttakenda til að tileinka sér nýja færni (Mastropirro og Daniels, 

2015). 

Eins mikilvægt og það er að Vinnumálastofnun og aðrir hagsmunaaðilar virkji fólk á 

vinnumarkaði þá er ekki síður mikilvægt að félagsþjónusta sveitarfélaga komi einnig að 

málum á síðustu árum, ekki síst í Evrópu hefur æ meiri áhersla verið lögð á að 

félagsþjónustan virkji einnig fólk til atvinnuþátttöku (European Social Network, 2006) og 

sums staðar hafa jafnvel verið settar skilyrðingar eins og t.d. á Norðurlöndunum sem þýðir að 

ef einstaklingur tekur ekki þátt í þeim virkniúrræðum sem standa til boða, má draga úr 

fjárhagsaðstoð til hans (Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga, 2014). Helstu rökin fyrir þessum 

skilyrðingum eru þau að töluverðar líkur eru taldar á að hluti þeirra einstaklinga sem nýtur 

fjárhagsaðstoðar frá sveitarfélaginu í lengri tíma festist í mynstri sem erfitt getur verið að 

komast úr. Þetta á sérstaklega við um ungt fólk. Í ársreikningum sveitarfélaga fyrir árin 2008-

2012 kemur fram að fjöldi þeirra einstaklinga sem fær fjárhagsaðstoð hefur aukist umtalsvert. 

Í ljósi þessara staðreynda hefur umræða hérlendis af hálfu sveitarfélaganna aukist varðandi 

nauðsyn þess að geta sett þeim sem eru lengri tíma á fjárhagaðstoð ákveðin skilyrði 

(Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga, 2014). Í Svíþjóð hafa verið gerðar rannsóknir á áhrifum 

skilyrðinga gagnvart þeim sem sækja um fjárhagsaðstoð. Ein af þeim er rannsókn (Persson og 

Vikman, 2010) þar sem niðurstöður sýndu fram á að skilyrðingar í tengslum við umsókn um 

fjárhagsaðstoð dregur úr eftirspurn eftir henni, ekki vegna þess að fólk hætti að taka við 

fjárhagsaðstoð heldur vegna þess að færri sækja um hana. Fleiri einstaklingar sækja um vinnu 

og þurfa þess vegna ekki á aðstoðinni að halda (Persson og Vikman, 2010).  

Árið 2014 réðst Hafnarfjörður í nýsköpunarverkefni sem fékk heitið Áfram! Ný 

tækifæri í Hafnarfirði: Virðing-Vinna-Virkni (Ráðgjöf og verkefnastjórnun, 2014). Verkefnið 

snérist um að bæta þjónustu við þá sem fengu fjárhagsaðstoð og skapa þeim raunhæf og 

raunveruleg tækifæri til þátttöku á vinnumarkaði. Einnig var markmið verkefnisins að draga 
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úr miklum fjárútlátum sem fóru í þennan málaflokk því árin á undan hafði orðið gríðarleg 

fjölgun bótaþega, sérstaklega ungt fólk. Verkefnið var ekki átaksverkefni því það gekk út á að 

bæta og breyta vinnulagi og fyrirkomulagi til frambúðar. Um var að ræða einstaklingsmiðaða 

þjónustu sem var sniðin að þörfum hvers og eins. Aðrir samstarfsaðilar sem komu að 

verkefninu voru Vinnumálastofnun, Virk og Tryggingastofnun auk trúnaðarlæknis 

sveitarfélagsins og Samband íslenskra sveitarfélaga. Verkefninu var ætlað að bæta þjónustu 

við þá sem þiggja fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélaginu og jafnframt að skapa þeim 

atvinnutækifæri og/eða viðeigandi endurhæfingarúrræði. Verkefnið skilaði miklum árangri, 

bæði fjárhagslegum ávinningi auk þess sem tugir einstaklinga fengu tækifæri til virkrar 

þátttöku. Flestir þeirra einstaklinga sem áður voru á framfærslustyrk eru í því starfi sem þeir 

fengu í gegnum Áfram verkefnið. Aðrir fóru á endurhæfingarlífeyri eða í nám (Ráðgjöf og 

verkefnastjórnun, 2014). 

2.6 Umfjöllun um hugtök sem liggja til grundvallar rannsókninni  

2.6.1 Sjálfsmynd 

Sjálfsmynd (e. self-concept) er hugtak sem nær yfir það hvernig einstaklingur sér 

sjálfan sig bæði út frá sínu eigin mati og upplifun sinni á mati annara (Sebastian, Burnett og 

Blakemore, 2008). Sjálfsmat er skilgreining manneskju á sjálfum sér. Rannsóknir í 

þroskasálfræði sýna að sjálfsmynd og mat okkar á henni myndast í barnæsku í gegnum 

reynslu (Sebastian, Burnett og Blakemore, 2008). Sjálfsmyndin er í mótun allt lífið en 

skilgreiningar einstaklinga á sjálfum sér breytast og þróast með auknum þroska, þrátt fyrir 

þann þroska verða þó ekki stórar og afgerandi breytingar á sjálfsmyndinni. Árum saman 

höfum við áhuga á sömu hlutunum og tengjum sömu tilfinningarnar við þá (Sebastian o.fl., 

2008).  
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2.6.2 Sjálfsnám  

Sjálfsnám er talsvert notað í háskólanámi, sér í lagi í fjarnámi og þykir henta 

fullorðnum nemendum vel. En það hentar einnig vel í öllu öðru óhefðbundnu námi (Gureckis 

og Markant, 2012). Einnig hjálpar þessi aðferð við kóðun upplýsinga til að efnið haldist betur 

í minni (Gureckis og  Markant, 2012). 

Rannsókn Long (1991) sýndi fram á tengsl sjálfsmiðaðs náms við betri námsárangur 

miðað við hefðbundnar námsaðferðir í háskóla (Roberson, 2005).Long hefur verið iðinn við 

rannsóknir og skrif um sjálfsmiðað nám og birti m.a. rannsókn árið 1992 sem sýndi fram á 

bætta heilsu hjá eldra fólki með því að beita tækni sjálfsmiðaðs náms þannig að hugtakið á 

við nám af öllu tagi (Roberson, 2005). 

2.6.3 Valdefling  

Enska hugtakið Self Empowerment hefur verið þýtt yfir á íslensku sem sjálfsefling 

(e.self empowerment) eða valdefling. Skilgreining hugtaksins nær yfir félagslega og 

sálfræðilega þætti og miðar að því að auka getu einstaklingsins til að takast á við vandamál og 

mótlæti og að ná betri tökum á eigin lífi, að einstaklingurinn verði fær um að koma sér úr 

ástandi sem er honum ekki gagnlegt (Crane-Ross, Lutz og Roth, 2006). Sálfræðileg valdefling 

lýtur að sjálfsmynd einstaklingsins, sjálfstrausti og hæfni til sjálfsbjargar en félagslegir þættir 

lúta að virkni, valdi til eigin ákvarðanatöku og því að hafa stjórn á eigin lífi (Crane-Ross, Lutz 

og Roth, 2006; Lundberg, Hansson, Wentz og Björkman, 2008). Hugtakið valdefling kom 

fyrst fram í kringum 1970 þegar réttindabarátta kvenna fyrir jöfnum tækifærum og jafnháum 

launum hófst með fullum þunga (Roger o.fl., 1997). Það hefur hins vegar ekki verið mikið 

notað á Íslandi fyrr en á síðari árum og þá aðallega í tengslum við mannréttindabaráttu 

minnihlutahópa. Rannsókn Rohima og félaga (2013) í Indónesíu á áhrifum valdeflingar hjá 

einstaklingum sem lifðu við mikla fátækt sýndi fram á að valdefling jók talsvert á frumkvæði 
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og viðleitni þátttakenda til að auka lífsgæði sín. Sjálfseflingin hvatti þá til að vinna betur, 

bætti viðhorf til muna og jók þannig í framhaldinu framleiðni og tekjur (Rohima, Suman, 

Manzilati og Ashar, 2013).  

2.6.4 Ytri og innri stjórnrót  

Í sálfræði vísar hugtakið stjórnrót (e. locus of control) til þess hversu mikið 

einstaklingar trúa því að þeir stjórni eigin lífi eða þeim atburðum sem hafa áhrif á líf þeirra. 

Það var Julian B. Rotter (1954) sem fyrstur kemur fram með þetta hugtak sem hefur síðan þá 

verið stór þáttur í rannsóknum á persónuleika (Basak og Ghosh, 2011). Innri stjórnrót er vísun 

í þá trú einstaklings að hann geti stjórnað lífi sínu en ytri stjórnrót þýðir að einstaklingur trúi 

því að lífi hans sé stjórnað af ytri umhverfisþáttum sem hann hefur lítil áhrif á. Einstaklingar 

með sterka innri stjórnrót telja að atburðir í lífi þeirra séu fyrst og fremst afleiðing eigin 

gjörða, eins og t.d. það að fá niðurstöður úr prófi, þeir taka fulla ábyrgð á því hvernig þeim 

gekk á prófinu á meðan fólk með sterka ytri stjórnrót myndi skella sökinni á ytri þætti eins og 

kennarann eða umhverfið (Basak og Ghosh, 2011). 

Hugtakið stjórnrót er eitt af fjórum hugtökum eða víddum tengdum kjarna sjálfsmati 

þ.e. grundvallarmati einstaklings á sjálfum sér, ásamt taugaveiklun (neuroticism), trú á eigin 

getu (self efficacy) og sjálfstrausti (self esteem). Hugtakið kjarna sjálfsmat var fyrst 

rannsakað af Judge, Locke og Durham (Srivastava o.fl., 2010) og hefur reynst vel við að spá 

fyrir um ýmsa starfsþætti og þá sérstaklega starfsánægju og starfsárangur, Judge o.fl. (2002) 

færðu rök fyrir því að hugtökin stjórnrót, taugaveiklun, trú á eigin getu og sjálfstraust myndu í 

raun mæla sama þáttinn.  

2.6.5  Trú á eigin getu 

Hugtakið trú á eigin getu (e. self-efficacy) er úr kenningasmiðju sálfræðingsins Dr. 

Alberts Bandura og er þetta hans nýjasta kenning. Trú á eigin getu lýsir mati eintaklingisins á 
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eigin færni til að framkvæma og skipuleggja verkefni sem fyrir hann er lagt (König, Debus, 

Häusler, Lendenmann og Kleinmann, 2010). Það hversu lengi einstaklingur heldur út í 

verkefnum sem umhverfið krefst af honum hefur með sjálfstraust og trú hans á eigin getu að 

gera, því sterkari sem hún er því meiri geta. Út frá þessu má sjá að hugarfar hefur í sumum 

tilfellum meira að segja en líkamlegt afl eða bein þekking til að leysa verkefnið. Rannsóknir 

styðja þá kenningu að trú á eigin getu hafi áhrif á frammistöðu einstaklinga (König o.fl., 

2010).  

2.6.6 Starfsleitar- sjálfstraust 

Starfsleitar sjálfstrausti (e. job search self-efficacy) er lýst sem: þeirri ákefð eða krafti 

sem fólk setur í atvinnuleitina og hvað það leiðir af sér, t.a.m. fjölda atvinnutilboða sem fólk 

fær meðan á atvinnuleit stendur (Saks o.fl., 2005). Einnig er starfsleitar sjálfstraust 

mikilvægur þáttur í kenningu um ætlaða hegðun og sjálfsstjórnandi hegðun sem báðar hafa 

verið notaðar til að skýra starfsleitar ferlið (Saks o.fl., 2015). 

2.6.7 HAM - hugræn atferlismeðferð 

Hugræn atferlismeðferð (e. cognitive behavioral treatment) gengur út á að vinna með 

hugsanaskekkjur og óraunhæfar neikvæðar hugmyndir sem einstaklingurinn hefur um sjálfan 

sig (Jón Sigurður Karlsson, 2010). Hugræn atferlismeðferð hefur reynst vel sem 

meðferðarform til að aðstoða einstaklinga við að yfirvinna vanlíðan eins og t.a.m. þunglyndi 

og niðurbrjótandi hugarfar sem getur fylgt í kjöfar atvinnumissi (Jón Sigurður Karlsson, 

2010).  

3 Aðferðafræði  

3.1 Rannsóknarspurning 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna og lýsa upplifun kvenna af þátttöku í 
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þverfaglegu virkniúrræði og hvort það úrræði hafi á einhvern hátt bætt líf þeirra eða fært þær 

nær vinnumarkaði. Rannsóknarspurningin var eftirfarandi: Hver er upplifun atvinnulausra 

kvenna af þátttöku í virkniúrræði? Á hvaða hátt telja þær að þátttaka í úrræðinu hafi leitt þær 

til frekari atvinnuþátttöku? Stuðst var við ákveðinn viðtalsramma (sjá fylgiskjal A) til að fá 

fram þau gögn sem svarað gætu rannsóknarspurningunni. Viðtalsramminn samanstóð af 

spurningum sem tengdust upplifun kvennanna af þátttöku þeirra í virkniúrræðinu. Einnig voru 

þær spurðar álits á uppbyggingu virkniúrræðis og hvað mætti ef til vill betur fara. Að auki 

voru spurningar sem beindust að því hvort þær töldu sig hafa öðlast persónulegan ávinning af 

virkniúrræðinu, t.d. varðandi sjálfstraust og aukna félagsfærni og hvort þær álitu sig vera nær 

vinnumarkaði en áður. Sjá viðtalsramma (sjá fylgiskjal A). 

3.2 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Fyrir þessa rannsókn var eigindleg rannsóknaraðferð fyrir valinu en hún þykir 

ákjósanleg þegar rannsaka á og skilja mannlega hegðun og upplifun í ákveðnum aðstæðum 

(Merriam, 2009). Það sem styður en frekar val á þessari rannsóknaraðferð var að heildarúrtak 

var mjög lítið og að megindlegar rannsóknir krefjast mikils fjölda (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Rannsakandi þarf að varast að láta ekki viðhorf sín og skoðanir hafa áhrif á viðtöl, 

túlkun og niðurstöður og hann þarf að vera meðvitaður um að öll sjónarmið eru jafn 

mikilvæg. Markmið eigindlegra aðferða er að skilja veröldina eins og þátttakendur skilja 

hana (Sigríður Halldórsdóttir). 

Fyrirbærafræði er ein af aðferðum innan eigindlegra rannsókna sem kemur úr smiðju 

heimspekingsins Edmund Husserl (Sigríður Halldórsdóttir, 2013) Aðferðin byggir á þeim 

kenningum að veruleikinn sé félagslega skapaður og því þurfi rannsakandi að geta sett sig í 

spor annarra til að sjá heiminn út frá þeirra veruleika. Vancouver-skólinn er ein af nokkrum 

leiðum sem hægt er að velja  innan fyrirbærafræðinnar en sú aðferð byggir á samblandi af 
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fyrirbærafræði, hugsmíðahyggju og túlkunarfræði (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Aðferðinni 

er ætlað að auka skilning á mannlegum fyrirbærum með djúpviðtölum. Miðað er við að hver 

og einn einstaklingur sjái heiminn með sínum augum, túlki og upplifi það umhverfi, sem og 

reynslu á sinn hátt. Aðferðin byggir á sjö vitrænum þáttum sem eru endurteknir í fyrirfram 

ákveðinni röð í gegnum alla rannsóknina. Þættirnir eru, eins og sjá má á mynd 1, að vera kyrr, 

að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að sannreyna  

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

                   

Mynd 1. Sjö vitrænir þættir 

Í aðferðafræði Vancouver-skólans er einnig lagt til ákveðið rannsóknarferli í 12 

þrepum (sjá fylgiskjal B) sem leiðir rannsakendur kerfisbundið í gegnum undirbúning, 

gagnaöflun og úrvinnslu.  

3.3 Val á þátttakendum  

Þátttakendur voru valdir út frá markmiði og tilgangi rannsóknarinnar, sem var að 

kanna og lýsa upplifun þeirra af þátttöku í virkniúrræðinu og mögulegum árangri þess fyrir 

þær. Úrtakið var tilgangsúrak (e.purposeful sampling) sem notað er þegar að þátttakendur eru 

valdir útfrá reynslu af rannsóknarefninu sem í þessu tilviki var að vera á atvinnuleysisskrá 
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(Sigríður Halldórsdóttir, 2013) 

Þær konur sem samþykktu þátttöku í rannsókninni fengu sent ítarlegt kynningarbréf 

(sjá fylgiskjal C) þar sem tilgreindur var tilgangur þessarar rannsóknar og hvaða 

rannsóknaraðferðum yrði beitt. Konunum var gert ljóst að þær gætu hætt þátttöku hvenær sem 

er án frekari útskýringa. Kynningarbréfinu var því næst fylgt eftir með fundi þar sem allar 

konurnar voru viðstaddar ásamt öðrum rannsakanda, Þar var bréfið lesið upp og samþykki 

fyrir þátttöku undirritað á staðnum. Að virkniúrræðinu loknu var haft samband símleiðis við 

þátttakendur þar sem viðtalsstaður og tími var ákveðin.  

3.3.1 Þátttakendur  

Þátttökuskilyrði í rannsóknina voru þær konur sem höfðu tekið þátt í virkniúræðinu og 

voru tilbúnar að deilar reynslu sinni. Í upphafi voru tíu konur í virkniúrræðinu sem allar voru 

búsettar á Norðurlandi eystra en einungis sex þeirra voru reiðubúnar að taka þátt í 

rannsókninni. Til að gæta fyllsta trúnaðar við þátttakendurna var nöfnum þeirra breytt. 

Konurnar sex voru á aldrinum 22 til 52 ára, þær fengu nöfnin Bergþóra (33), Hildur (39), 

Magnea (28), Sigrún (22), Kolbrún (29) og Rakel (52). Engin umbun var veitt fyrir þátttöku. 

3.4 Gagnasöfnun og gagnagreining 

Rannsakendur tóku öll viðtölin á tímabilinu 1. - 16. febrúar 2016 og fengu 

viðmælendur val um hvar þau færu fram en það var á heimili annars rannsakandans sem býr 

úti á landi, þrjú viðtalanna fór fram í gegnum Skype fjarfundabúnað. Gagnasöfnun fór þannig 

fram að tekin voru hljóðrituð viðtöl sem voru síðar afrituð orðrétt. Viðtalsramminn (sjá 

fylgiskjal D) sem stuðst var við í viðtölunum var saminn af rannsakendum eftir yfirferð 

fræðilegs efnis um fyrirbærið og fjallað er um í fræðilegum bakgrunni ritgerðarinnar (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Um er að ræða hálfstaðlaðan viðtalsramma sem hefur það markmið að 

fá fram ákveðin viðhorf frá viðmælenda en gefur þeim jafnframt færi á að greina frá upplifun 
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sinni og reynslu af virkniúrræðinu (Merriam, 2009). Eftir að hafa ritað viðtölin upp var 

markvisst farið í rannsóknarferli Vancouver-skólans. Aðalatriði viðtalanna voru dregin saman 

og þemun greind í hverju viðtali fyrir sig með ákveðnu greiningarlíkani en það byggir á því að 

dregið er út það sem oftast kemur fram í hverju viðtali, því næst er athugað hvort 

sameiginlegur þráður finnist í þeim (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  Rannsakendur greindu öll 

viðtöl í sitthvoru lagi.  

3.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Í eigindlegri rannsókn getur það verið vandkvæðum háð að meta réttmæti en þegar vel 

tekst til í slíkri rannsókn þá hefur rannsakanda tekist með trúverðugum hætti að draga fram 

veruleikann á því sem verið er að rannsaka (Merriam, 2009). Til þess að réttmæti teljist 

fullnægjandi þarf rannsakandi að vera eins hlutlaus og hægt er. Hann verður að leggja 

skoðanir sínar og gildi til hliðar og þarf að hafa aflað sér góðrar þekkingar á því sviði sem 

rannsaka á, hann þarf einnig að hafa góð tök á aðferðafræðinni sem valin er. Það hefur einnig 

áhrif á réttmæti hversu vel rannsóknin var undirbúin, hvaða rannsóknarsnið var valið og 

hvernig viðtöl og greining gengu fyrir sig (Merriam, 2009) 

Áreiðanleiki byggir á nákvæmri gagnaöflun t.d með því að vanda vettvangsglósur, 

nota upptökutæki, fá viðmælanda til að lesa yfir eða staðfesta svör sín og nota einnig beinar 

tilvitnanir (Merriam, 2009). Áreiðanleiki felst einnig í mögulegri endurtekningu rannsóknar 

við líkar aðstæður og að niðurstöður yrðu þær sömu Í fyrirbærafræði getur það þó verið afar 

erfitt þar sem viðmælendur eru ólíkir og því kannski ekki raunhæft að endurtaka rannsókn og 

búast við sömu niðurstöðu (Merriam, 2009). Mikilvægt er að hafa í huga varðandi réttmæti og 

áreiðanleika rannsóknar að aðeins er um fáa viðmælendur að ræða og því geta niðurstöður 

aðeins gefið vísbendingar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Vegna þess hversu lítið úrtakið var 

og til að auka trúverðugleika rannsóknarinnar þá hitti annar rannsakandinn tvo þátttakendur af 
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sex og fór yfir meginatriði viðtala, bæði til þess að fullvissa sig um að hafa skilið þau á sama 

hátt og viðmælendur hans og hvort þeir væru sammála túlkun rannsakenda.  

3.6 Rannsóknarsiðfræði 

Stuðst var við fjórar höfuðreglur varðandi siðfræði rannsókna en þær eru: 

sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan. Markmið og tilgangur 

þessara reglna er fyrst og fremst að passa upp á þátttakendur og að þeir fái að vita 

nákvæmlega til hvers er ætlast af þeim, að þeir séu meðvitaðir um að þátttaka þeirra skuli 

aðeins vera með frjálsum vilja og að þeir geti hætt þátttöku hvenær sem (Sigurður 

Kristinsson, 2003). 

Áður en viðtöl fóru fram voru þátttakendur upplýstir um að engra persónugreinanlegra 

gagna yrði aflað í rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2003) og þeim gerð grein fyrir því að 

nöfnum þeirra yrði breytt við úrvinnslu þeirra. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (sjá 

fylgiskjal E).  

3.7 Takmarkanir rannsóknar 

Takmarkanir þessarar rannsóknar eru nokkrar. Viðmælenda hópur var fámennur eða 

einungis sex konur og niðurstöður endurspegla það. Konurnar búa allar í litlu samfélagi sem 

gæti gert hópinn einsleitari en annars væri. Reynsluleysi rannsakenda í fyrirbærafræðilegri 

rannsóknarvinnu og viðtalstækni gæti hafa takmarkað réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknarinnar, það á einnig við um úrvinnslu, túlkun og gagnagreiningu. Þrjú viðtalanna 

voru tekin í gegnum skype sem getur hafa gefið aðra niðurstöðu en ef þau hefðu öll verið 

tekin augliti til auglitis.  

4 Niðurstöður rannsóknar  
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4.1 Greining á niðurstöðum í þemu 

Við greiningu gagna þessarar rannsóknar komu fram þrjú yfir þemu, Uppbygging 

virkniúrræðis, góður félagsskapur og sjálfstraust. Undir yfirþemanu; Uppbygging 

virkniúrræði koma þrjú undirþemu sem eru: þörf á meiri einstaklingsvinnu, óskýrt skipulag, 

virkniúrræði og einhæft og ánægja með einstaka þætti og virknúrræðið í heild. Undir þemanu 

Góður félagsskapur koma tvö undirþemu sem eru: stuðningur og traust innan hópsins og 

félagsleg einangrun rofin. Þemað Sjálfstraust hefur tvö undirþemu sem eru: aukin félagsfærni 

og meiri sjálfsþekking. 

 Tafla1. Greining á niðurstöðum í þemu 

Greining á niðurstöðum í þemu 
Ytri þættir Innri þættir 

Uppbygging virkniúrræðis Góður félagsskapur Sjálfstraust 
	   	   	   
Þörf á meiri einstaklingsvinnu Stuðningur og traust  Aukin félagsfærni 

Óskýrt skipulag og virkniúrræði of einhæft 
Félagsleg einangrun 
rofin 

Meiri 
sjálfsþekking 

Ánægja með einstaka þætti og virkniúrræðið í 
heild     
 

4.2.1 Uppbygging virkniúrræðis 

4.2.1.1 Þörf á meiri einstaklingsvinnu  

Í upphafi virkniúrræðis var konunum sagt frá því að þeim stæði til boða að fara í 

viðtöl til fjölskylduráðgjafa og náms- og starfsráðgjafa, allt eftir þörfum hvers og eins en það 

gekk ekki eftir, allavega ekki í því magni sem væntingar og vonir þátttakenda stóðu til. Ein af 

ástæðum þess að konurnar ákváðu að taka þátt var að þær sáu fram á að fá aðstoð með 

persónuleg vandamál sem og vandamál tengd fjölskyldusamskiptum. Einnig voru fimm þeirra 

sem nýttu sér ekki til fulls þá viðtalstíma sem þeim þó stóð til boða, Magnea 28 ára segir svo 

frá: „Ég fékk einn tíma og það var hálftími eða eitthvað, ég mætti í fjóra mánuði til þess að fá 

einn tíma.” 
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Það hefði kannski verið skemmtilegra ef að það hefði verið þarna það sem var 

lofað…það væri kannski öðruvísi. Það vantar svolítið mikið uppá sko. Aðalega bara 

fjölskylduráðgjöfin sem vantaði og ég hefði getað nýtt mér. 

Bergþóru eins og hinum konunum stóð einnig til boða að fara í viðtöl en vegna veðurs og 

veikinda gat hún ekki nýtt sér það sem í boði var. 

En það eru ekki búin að vera þannig séð nein svona einstaklings viðtöl, allavegana er 

ég ekki búin að fara í nein, það stóð til en svo spilaði veður inní og ég komst ekki inn 

á Akureyri og þegar að manneskjan kom hingað þá var ég með veikt barn heima og 

síðan hefur því ekkert verið fylgt eftir 

Rakel benti á að hún hefði viljað að viðtölin kæmu strax eftir þarfagreiningu sem var gerð í 

byrjun virkniúrræðis og segir: „Af því að þeir sem báðu um viðtöl þurftu á þeim að halda, en 

bara eins og með mig... ég datt út af því ég fékk vinnu sem er mjög gott”. Rakel var u.þ.b. 

helming tímans og fékk að eigin sögn bara eitt viðtal. Fjórum þátttakendum stóðu til boða 

fleiri viðtöl en þær nýttu sér það ekki ýmist vegna samgönguerfiðleika eða þá að þær gengu 

sjálfar ekki eftir því að fá þau. Þátttakendur áttu sjálfir að meta hverjar þarfir þeirra voru, áttu 

að skipuleggja nám sitt með aðstoð leiðbeinanda og bera ábyrgð á framkvæmd þess. Tvær af 

konunum sögðu frá því að hópurinn hafi ekki hafa fengið nægjanlegt svigrúm til þess, þegar 

það hafi gerst þá nýttu þær það ekki til lærdóms heldur til þess að spjalla eða voru settar í 

hópavinnu. Kolbrún segir svo frá: 

Það var þarna einn tími í viku þar sem var ákveðið prógramm, svo átti seinni tíminn 

eða seinni dagurinn að vera svona …sjálfs…self directed en mér fannst ekki vera rými 

til þess því að leiðbeinandinn sem var þann dag var yfirleitt með prógramm og það 

þorir enginn að segja nei við viljum ekkert gera þetta. Þú veist, að hafa þetta bara 

meira opnara. Þú veist…nú gerið þið bara það sem þið viljið gera. Ekki bara, viljiði 

gera þetta eða þetta? 
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Sigrún lýsir því aftur svona: 

Jú það var svolítið…það kom…nei það voru kannski einn eða tveir tímar þar sem ég 

bara horfði upp og þá voru allir í símanum skilurðu…en annars vorum við oft bara að 

gera það sem við áttum að gera. En oftast…við kannski hérna…leiðbeinandinn var 

alltaf að stoppa okkur því við vorum alltaf komnar í eitthvað kjaftæði eða 

spjall…þannig að það var kannski það það eina sem… 

Þrátt fyrir að lagt hafi verið upp með að byggja virkniúrræðið á sjálfsnámi þá töluðu flestar 

konurnar um að það hefði þurft að vera mun einstaklingsmiðaðra. Áherslan hefði þurft að 

vera að vinna meira með hverri og einni því þarfir þeirra væru svo mismunandi, það sem 

hentaði einum þurfi ekki að henta öðrum. Þær voru sammála um að sá tími sem hafi átt að 

snúast um sjálfs-nám hafi meira og minna farið í hópavinnu. Konurnar höfðu ekki kjark í að 

tala við leiðbeinanda sinn um að fá að nýta tímann öðruvísi en leiðbeinandinn hafi aftur á 

móti reynt að stýra því að tíminn sem átti að fara í sjálfsnám færi ekki eingöngu í spjall. 

4.2.1.2 Óskýrt skipulag og virkniúrræðið of einhæft. 

Þegar konurnar voru spurðar út í dagskrá virkniúrræðis kom í ljós að nokkrum þeirra 

fannst vanta töluvert uppá skýrleika og nefndu sérstaklega í því sambandi að þær hafi ekki 

fengið stundartöflu né nokkuð annað á blaði sem gæfi til kynna uppbyggingu og áætlun 

virkniúrræðis. Þær hafi því í raun ekki vitað nákvæmlega hvað ætti að gera þá morgna sem 

virkniúrræðið var í gangi og það hafi þeim fundist óþægilegt. Konurnar töluðu líka um að það 

væri óvissa með hvar ætti að mæta hverju sinni því virkniúrræðið fór fram til skiptis á tveimur 

stöðum eða eins og Kolbrún segir varðandi dagskrána: „Sko mér fannst hún fyrst vera svolítið 

í lausum… svona lausum skorðum ef það er hægt að segja það. Mér fannst pínu óþægilegt að 

eiga mæta eitthvert og vita ekkert hvað ég var að fara gera skilurðu?” En Rakel lýsir þessu á 

þennan máta: „Fólk er rosalega mismunandi, það þarf að taka tillit til allra og vera með þetta 



UPPLIFUN ATVINNULAUSRA KVENNA AF ÞÁTTTÖKU Í VIRKNIÚRRÆÐI  

 

26 

skýrt og skilmerkilegt. Já og vera með dagskrána strax. Þetta verður svona og á þessum 

tímum. Þið eigið bara að mæta.” 

Einnig nefndu þrjár kvennanna að í upphafi þegar virkniúrræðið var kynnt fyrir þeim 

hafi það lofað góðu og litið út fyrir að vera fjölbreytt. Þegar á leið hafi það hinsvegar orðið 

mjög einhæft og hafi valdið sumum pirringi, þeim fannst eins og alltaf væri verið að spyrja 

þær sömu spurninganna og hvernig þeim liði, þeim fannst eins og gengið væri út frá því að 

þeim liði illa. 

Þegar vinnumálastofnun kynnti virkniúrræðið fyrir konunum virðist það hafa komist 

misvel til skila að ætlast var til 80% mætingar og olli það töluverðri óánægju og gremju 

meðal þeirra. Þær voru upplýstar um að virkniúrræðið yrði tvo daga í hverri viku yfir fjögurra 

mánaða tímabil og að seinni dag hverrar viku yrði „opið” hús. Fjórar kvennanna tóku því 

þannig að um frjálsa mætingu væri að ræða en í raun var þetta yfirskrift fyrir þann tíma sem 

þær áttu að vera sjálfstýrðar.  Einnig virðast þær hafa upplifað mismikinn þrýsting til þátttöku 

af hálfu Vinnumálastofnunar og Virk starfsendurhæfingar eða allt frá því að hafa ekkert val 

um þátttöku yfir í það mæta sjálfviljugar. Það er engu að síður athyglisvert að helmingur 

þeirra voru ánægðar eftir á með að hafa farið í gegnum þetta virkniúrræði. Þegar Magnea er 

spurð hvað henni finnist um að hafa verið beytt þrýstingi svaraði hún: „Svona eftir á að 

hyggja var þetta allt í lagi sko en þá var ég svo sem ekkert á því að nenna að mæta”. 

4.2.1.3 Ánægja með einstaka þætti og virkniúrræðið í heild  

Talsverð ánægja var með einstaka þætti virkniúrræðis eins og listasmiðjuna, fyrirlestra náms- 

og starfsráðgjafa og einnig virkniúrræðið í heild. Allar nema ein gátu nýtt sér eitthvað til góðs 

af því sem í boði var. Rakel nefnir í því sambandi kennslu í gerð ferilskrár og hvernig best 

væri að koma fyrir í starfsmatsviðtölum sem hún nýtti í atvinnuviðtali sem leiddi til þess að 

hún fékk vinnu, sjálf segir hún svo frá: „Ég nýtti mér fyrirlestur leiðbeinanda um ferilskrána, 
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ég nýtti hana í báðum atvinnuviðtölunum og mér fannst líka mjög gott það sem kom kom frá 

öðrum leiðbeinanda...hvað kallar hún það aftur? Já virk hlustun”.  

Þrjár konur töluðu um að fyrirlestrar starfs og námsráðgjafa um persónugerð 

einstaklinga hafi opnað þeim nýjan skilning sem gagnist þeim í samskiptum við annað fólk. 

Ánægja reyndist með listasmiðju meðal fimm kvenna, ekki síst vegna þess að þar gafst 

konunum rými til að spjalla og njóta félagsskapar hvor annarrar á meðan þær unnu, nokkrar 

þeirra nefndu að þær hefðu gjarnan viljað fleiri tíma. Hildur nefndi að þessi dagskráliður hefði 

veitt sé ró og það hafi jafnvel komið sér á óvart hversu vel listasmiðjan átti við hana, hún 

sagði einnig: “Mér fannst þetta bara skemmtilegt, þó svo maður væri svolítið svona...æi ég 

kann ekkert, þá var þetta samt skemmtilegt. Mér fannst það og ég held að öllum hafi fundist 

það skemmtilegt.” 

Ein kvennanna nýtti sér viðtal við Nýsköpunarmiðstöð með milligöngu leiðbeinanda 

og gat í kjölfar þess hrint í framkvæmd viðskiptahugmynd um að koma á fót litlu fyrirtæki á 

Facebook. Hún nýtti þá aðstoð sem bauðst á virkniúrræðinu við að gera rekstraráætlun sem 

nær ár fram í tímann sem nú þegar er farið að skila henni tekjum.  

4.2.2 Góður félagsskapur 

4.2.2.1 Stuðningur og traust  

Allar konurnar höfðu orð á því hversu vel þær náðu saman og nutu samvista við hvor 

aðra. Í viðtölunum kom fram að óánægja þeirra með sjálfs-náms hlutann var m.a. vegna þess 

að þar fengu þær ekki nægjanlegt rými til að tala saman. Innan hópsins myndaðist góður 

stuðningur og nefndu þær sérstaklega í því sambandi að hafa átt auðvelt með að tjá sig og að 

treysta hvor annarri. Bergþóra lýsir því svona: „Það náttúrulega ríkti mjög mikið traust innan 

hópsins þannig að maður gat alveg talað um allt og…Þannig að það vantaði ekki. Þannig að 

akkúrat þarna var maður alveg öruggur” og Hildur lýsir því þannig að konurnar hafi fengið 
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styrk af hvor annarri, hún segir: 

Já ég held að það hafi verið mjög jákvætt að í svona litlum hóp...eins og þegar það 

skapast umræða að þá….og líka bara þetta, hvað við sjáum í fari hvor annarar kannski 

sem að maður sér ekki beint sjálfur. 

Sigrún upplifði einnig mikinn stuðning innan hópsins og frá leiðbeinendum. Hún hefur lengi 

gengið með þann draum að ljúka stúdentsprófi og átti að eigin sögn einungis þrjú fög eftir. 

Hún segist hafa fundið fyrir miklum velvilja og stuðningi hópsins til að hjálpa henni að ljúka 

námi. 

4.2.2.2 Félagsleg einangrun rofin 

Í viðtölunum kemur fram að fimm kvennanna upplifðu að félagsleg einangrun hafi 

verið rofin með þátttöku þeirra í virkniúrræðinu. Kolbrún hafi til að mynda verið ein heima 

með lítið barn mánuðina á undan og ekki haft mikil tök á því að hitta annað fólk eða eins og 

hún segir sjálf: 

Jáá...ég er ekki frá því sko...maðurinn minn sagði við mig að...hann sagði: ég sé svo 

mikinn mun á þér frá því þú fórst að mæta þarna. Það skiptir greinilega máli að hitta 

líka fullorðið fólk. Ég var náttúrlega bara mikið...hann sagði sko: þú ert farin að hlæja 

aftur, sem ég var hætt að gera og bara farin að þú veist...ég held ég hafi einhvern 

veginn farið að horfa á lífið öðruvísi. 

 
Bergþóra upplifði þetta á svipaðan máta. Hún hafði líka verið atvinnulaus í töluvert 

langan tíma og hafði einangrast með stóran barnahóp. Hún lýsir þessu svo: „Maður 

náttúrulega kynntist frábærum konum, félagskapurinn aðalega...og það var náttúrulega 

hvetjandi að hafa eitthvað að gera, fara út og hitta annað fólk í staðinn fyrir að hanga bara 

heima atvinnulaus.” Helmingur hópsins eða þrjár þeirra töluðu um að þetta rof á félagslegri 

einangrun væri sambland tveggja þátta þ.e. virkniúrræðisins og samveru kvennanna.  
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4.2.3 Sjálfstraust 

Þegar konurnar voru spurðar að því í viðtölum hvort þær fyndu fyrir auknu 

sjálfstrausti svöruðu þrjár þeirra því játandi, þær Kolbrún, Sigrún og Magnea. Að sögn 

Sigrúnar upplifði hún sérstaklega aukið sjálfstraust: „Það sem stendur mest uppúr er 

sjálfstraustið mitt. Það er nú ekki 100% í dag en...það er samt búið að aukast um 20-30% 

allavega hjá mér.”  

Hún sagði einnig að viðtöl við náms og starfsráðgjafa hefðu haft góð áhrif á sig: 

“Leiðbeinandinn var að benda mér á að hérna...að horfa á sjálfa mig. Þú veist ég er nýfarin að 

geta gert það að horfa í spegilinn, þú ert frábær, þú getur þetta, þetta er allt í lagi, skilurðu?”. 

 

Kolbrún talaði um að henni hafi fundist virkniúrræðið almennt hafa eflt sig og aukið 

sjálfstraust og tiltók sérstaklega að það hafi gerst eftir að hún hitti fjölskylduráðgjafa, það hafi 

hjálpað henni til þess að átta sig á því hvert hún stefndi í lífinu. Einnig talaði hún um að aukið 

sjálfstraust gerði það að verkum að hún væri öruggari með sjálfa sig innan um annað fólk. 

Magnea nefnir sérstaklega að hún hafi fyrir virkniúrræðið ekki þorað að tala við aðra 

vegna lítils sjálfstrausts og hafi ekki haft svo mikla trú á sér varðandi styrkleika sína en hún 

hafði mikinn áhuga á handverki. Virkniúrræðið hafði breytt miklu fyrir hana hvað þetta 

varðaði. 

4.2.3.1 Aukin félagsfærni 

Tvær kvennanna nefndu þennan þátt sérstaklega þegar þær eru spurðar um upplifun 

sína af þátttöku í þessu virkniúrræði og ávinningi þess. Magnea segir: 

Ég var náttúrlega alveg ferlega lokuð, ef ég þekkti þig ekki, þá talaði ég ekki við þig, 

meira að segja þegar að ég var krakki sko. Og ef að ég fór t.d. með einhverjum vinum 

mínum og einhverjum tveim öðrum þá talaði ég ekki ef það var einhver sem að ég 
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þekkti ekki í hópnum…ég fór ekkert að tala við fólk áður sem að ég þekkti ekki. 

Sigrún talaði um að hún ætti sjálf auðveldara með að heilsa fólki að fyrra bragði eftir 

virkniúrræðið og nefnir líka að aðrir væru farnir að heilsa sér, hún ætti mun auðveldara með 

að tjá sig og fjölskylda hennar tæki eftir mikilli breytingu hvað þetta varðaði. Hinar konurnar 

á virkniúrræðinu töluðu allar um að hún hefði í byrjun verið mjög lokuð manneskja en þetta 

sé breytt. Sigrún sagði að virkniúrræðið hefði hjálpað henni að komast út úr skelinni. 

4.2.3.2 Meiri sjálfsþekking. 

Þegar að konurnar voru spurðar út í árangur virkniúrræðis þá sögðu tvær kvennanna 

frá því að þær hefðu öðlast meiri sjálfsþekkingu að virkniúrræði loknu. Kolbrún orðar það 

þannig: 

Ja ég held það hafi bæst við einhver þekking, af því leytinu til að...sko bara þekkingu á 

sjálfri mér. Og bara, þú veist, mér finnst bara samspil af prógramminu sem heild eða 

slíks skilurðu? Bara alveg sama hvað það var. Sjálfstyrkinginn, þessir hringir og 

listasmiðjan og allt skilurðu? Mér fannst þetta bara í heildina samanlagt einhvern 

veginn hafa þau áhrif á mig að ég öðlaðist dýpri skilning á sjálfri mér og bara reynslu. 

Eða þú veist, mér fannst ég bara einhvern veginn meðvitaðri um mig og það sem ég 

gæti. 

Sigrún talaði um að vegna virkniúrræðisins hefði hún lært betur inn á sjálfa sig, lært að setja 

mörk og stæði nú meira með sjálfri sér. Hún talaði líka um að það hefði kveikt í henni neista 

og frumkvæði til að ráðast í hluti sem hún hefði fram til þessa dregið að framkvæma. Tvær 

kvennanna töluðu um að markmið þeirra og stefna í lífinu sé mun skýrari eftir virkniúrræðið 

og þremur þeirra fannst þær hafa færst nær vinnumarkaði. Kolbrún orðaði það svo:   

Já ég held að það hafi fært mig nær vinnumarkaðnum að því leytinu til að þegar 

prógrammið byrjaði þá vissi ég ekkert hvað ég vildi þú veist, ég vissi ekki einu sinni 
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hvort ég vildi fara á vinnumarkaðinn aftur eða halda áfram í skólanum eða 

hvað...skilurðu? En núna veit ég bara...mér finnst bara það sem ég vil og það sem ég 

ætla stefna á miklu skýrara og þú veist, þó ég myndi kannski ekki fara að vinna við 

hvað sem er. 

5. Umræður um niðurstöður  

5.1 Vankantar á uppbyggingu virkniúrræðis, mikilvægi félagslegs stuðnings. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar var áberandi að allir þátttakendur upplifðu þörf á meiri 

einstaklingsvinnu. Með einstaklingsvinnu er átt við viðtöl við fjölskylduráðgjafa, starfs og 

námsráðgjafa og almennt einstaklingsmiðaðri vinnu í samvinnu við leiðbeinendur hverju 

sinni. Þegar þetta úrræði og dagskrá var upphaflega kynnt fyrir konunum var megin áhersla 

lögð á að þátttakendur ynnu út frá hugmyndafræði sjálfs-náms en hún krefst mikillar 

einstaklingsvinnu og sjálfstæðra vinnubragða en niðurstöður rannsóknar Gureckis og Markant 

(2012) er í takt við þetta, hún sýnir fram á mikilvægi þess að nemandi beri sjálfur ábyrgð á 

námi sínu, námsþörf, markmiðum og meti sjálfur þær framfarir sem verða. 

Í viðtölum við konurnar kemur fram að dagskráin hafi einkennst af mikilli og einhæfri 

hópavinnu sem olli þeim töluverðum vonbrigðum. Þær höfðu í upphafi byggt upp ákveðnar 

væntingar um stuðning ráðgjafa og fagaðila við að leysa úr persónulegum vandamálum en 

félagslegur stuðningur er mjög mikilvægur þegar takast þarf á við neikvæðar afleiðingar 

atvinnuleysis samkvæmt rannsókn Kroll og félaga (2009). Rannsakendum þótti áhugavert að 

sjá hversu ríka þörf konurnar höfðu fyrir þessa þjónustu, sér í lagi þar sem virkniúrræðið 

byggði á hugmyndafræði sjálfsnáms og valdeflingar. Kolbrún hafði til að mynda hugsað sér 

að nýta fjölskylduráðgjöfina til að leysa samskiptavanda í tengslum við fyrirtæki sem hún og 

fjölskylda hennar var að koma á laggirnar, hún hins vegar fékk aldrei viðtöl en það má rekja 

til misskilnings milli leiðbeinanda og hennar.  
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Viðtölin leiddu líka í ljós að óánægju gætti meðal kvennanna varðandi 

mætingarskyldu því misvísandi upplýsingar voru veittar í upphafi þegar þetta virkniúrræði var 

kynnt fyrir þeim. Þrjár kvennanna sem fengu hvað mest út úr virkniúrræðinu eins og aukna 

félagsfærni og aukið sjálfstraust voru skilyrtar inn í það, þær höfðu allar verið atvinnulausar 

um tíma. Ein af þessum konum fékk vinnu, önnur skapaði sér vinnu og sú þriðja var 

staðráðinn í að ljúka námi. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Persson og félaga 

(2010) sem sýndi fram á að ef skilyrðingum var beytt var fólk komið fyrr í vinnu í kjölfar 

atvinnumissis. Það má velta því fyrir sér hvort skipuleggjendur þessa virkniúrræðis geti nýtt 

sér þessa vitneskju til að breyta verklagi sínu og ganga úr skugga um í byrjun virkniúrræðis 

hverjir þurfi á ráðgjöf að halda og að hún verði veitt strax í kjölfarið, einnig að skilyrði 

varðandi mætingarskyldu séu öllum ljós. 

5.2 Upplifun og reynsla þátttakenda af virkniúrræðinu 

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom fram að Þrátt fyrir óskýran ramma varðandi 

heildaruppbyggingu virkniúrræðis þá voru flestar kvennanna ánægðar með einstaka þætti, 

þess og tiltóku í því sambandi fyrirlestra náms- og starfsráðgjafa og fjölskylduráðgjafa. 

Einnig tiltóku þær ánægju með listasmiðjuna sem höfð var inn í dagskránni í þeim tilgangi að 

ýta undir sjálfstraust og skapandi hugsun. Ætla má út frá ánægju kvennanna að þær hafi 

flestar fundið fyrir auknu sjálfstrausti með því að fá að njóta sín í skapandi vinnu. Út frá 

sjónarhóli sálfræðinnar getur skapandi vinna sem veitir gleði dregið úr streitu og neikvæðum 

afleiðingum hennar eins og t.d. skertu sjálfstrausti. Rannsókn Landy og Conte (2010) styður 

þetta en í henni kemur fram að einstaklingar nota mismunandi leiðir við að vinna sig út úr 

ólíkum aðstæðum, afleiðing áhugaverðs verkefnis getur vakið upp aukna starfsgleði, meiri 

afköst, aukið sjálfstraust og bætta líðan.  

Það var áberandi þegar farið var í gegnum viðtölin hversu mikils konurnar nutu 
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samvista við hvor aðra og fundu fyrir góðum stuðningi og trausti innan hópsins. Þetta reyndist 

einnig afar mikilvægt skref í að rjúfa félagslega einangrun fyrir fjórar kvennanna. Þegar metin 

er árangur virkniúrræðis kemur fram að sjálfsmat og sjálfsþekking hefur aukist hjá tveimur 

þeirra þ.e. hjá Kolbrúnu og Sigrúnu, þær vissu enn frekar hvert þær vildu stefna í lífinu og 

hvers þær væru megnugar. Mikill ávinningur getur verið af félagslegum stuðningi í gegnum 

hópavinnu og hún getur reynst öflug vörn gegn andlegri vanlíðan samkvæmt rannsókn 

Björklund og Eriksson (1998). Í hópavinnu fá konurnar speglun frá hvor annarri í gegnum 

samtöl og viðtöl og þær eiga auðveldara með að skilja sjálfa sig, markmið sín og langanir. 

Auk þess eykst félagsfærni og tjáning. Í gegnum þess háttar vinnu er valdefling fólgin. 

Það kom rannsakendum á óvart að þrjár kvennanna, Hildur, Bergþóra og Kolbrún 

höfðu ekki hug á að fara út á vinnumarkaðinn á næstu mánuðum en tvær þeirra voru hvað 

neikvæðastar í hópnum þær Bergþóra og Hildur og töldu sig hafa fengið lítið út úr 

virkniúrræðinu. 

Það vakti athygli rannsakanda að í viðtölum við Rakel og Magneu gætti ákveðins 

misræmis. Þær sögðu frá því að þær töldu sig ekki hafa fengið neitt út úr þátttöku sinni í 

virkniúrræðinu en í sama viðtali kemur engu að síður fram að önnur þeirra stofnaði lítið 

fyrirtæki á facebook sem skilar henni tekjum, hún náði töluverðum framförum í félagslegum 

samskiptum, á auðveldara með tjáningu og þetta rauf félagslega einangrun. Rakel fór í tvö 

atvinnuviðtöl sem leiddu til þess að hún fékk vinnu, hún gat í þeim viðtölum nýtt sér 

leiðbeiningar um gerð ferilskrár og hvernig best er að koma fyrir í starfsviðtölum en allar 

konurnar fengu fræðslu um þessa hluti í virkniúrræðinu. Einnig var áberandi að þær sem 

kvörtuðu mest yfir því að fá ekki fleiri viðtöl við ráðgjafa hafa ekkert borið sig eftir því og 

þær kvarta undan að hafa ekki fengið að njóta dagskrárliða sem þær mættu ekki í sjálfar. 

Rannsakendur veltu því fyrir sér hvort óánægja með hópavinnu og einhæfni hafi 

yfirskyggt ánægju varðandi aðra þætti og því hafi þetta misræmi komið fram eða hvort sterk 
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ytri stjórnrót eigi mögulega þátt í þessari upplifun þeirra. Er það mat okkar á niðurstöðum 

rannsóknar að það séu fleiri jákvæðir þættir sem standi uppúr hjá konunum heldur en 

neikvæðir og að ávinningur einstakra þátttakanda sé meiri og yfirsterkari heldur en það sem 

betur hefði mátt fara. Er það mat rannsakenda að þrjár kvennanna sem fengu hvað mest út úr 

þessu virkniúrræði hafi í raun færst nær vinnumarkaði því til þess að vera starfshæfur þarf 

ákveðna félagsfærni og sjálfstraust auk vitneskju um hvernig best er að koma fram í 

atvinnuviðtali. 

Rannsakendur telja að þegar farið er í gegnum svona virkniúrræði þá geti það skipt 

sköpun varðandi árangur og upplifun þáttakenda að mæta til leiks með jákvætt hugarfar og 

einbeittan vilja til þess að fá sem mest úr þessari reynslu. Að það skipti máli að taki fullan þátt 

og vera virkur frá upphafi.  Það vakti athygli rannsakenda að þær konur sem voru beittar 

þrýstingi til þátttöku af hálfu vinnumálastofnunar voru með neikvæðara viðhorf út í 

virkniúrræðið en þær sem mættu sjálfviljugar, þær konur fengu mest út úr þessu úrræði. Það 

má velta því fyrir sér hvort t.d. ráðgjafar Vinnumálastofnunar, Virk og vinnumiðlunar sem 

hafa með málefni atvinnulausra að gera þurfi að búa yfir sérþekkingu eða sérstakri færni sem 

hægt væri að beita í viðtölum gagnvart skjólstæðingum, sem stuðlað gæti að jákvæðara 

viðhorfi þeirra til þátttöku í virkniúrræðum. Þetta samræmist rannsókn Björklund og Eriksson 

(1998)  sem fjallar um mikilvægi rétts stuðnings og hvatningu gagnvart atvinnulausum. Réttur 

stuðningur ýti undir jákvæðni og sjálfstraust og eykur jafnframt starfshæfni. Að auki geta 

sálfræðingar unnið með starfsleitar sjálfstraust einstaklinga því það getur skipt sköpum 

varðandi starfsleitarhegðun og hvernig einstaklingum helst á vinnu. Einnig þegar beita þarf 

starfsleitar íhlutun (Saks o.fl., 2015). 

5.3 Takmarkanir 

Þar sem þátttakendur voru aðeins sex talsins er ekki hægt að alhæfa út frá þessum fáu 
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einstaklingum en niðurstöður gætu engu að síður gagnast sem skref til umbótar fyrir næsta 

virkniúrræði. Takmarkanir rannsóknar snúa því fyrst og fremst að því hversu fáir voru í 

úrtakinu en einnig er mögulegt að svo lítið samfélag sem rannsóknin er framkvæmd í hafi 

áhrif á tengsl milli þátttakenda og starfsfólks virkniúrræðis. Að auki gæti reynsluleysi 

rannsakenda í viðtalstækni og eigindlegri rannsóknarvinnu haft áhrif á rannsóknarniðurstöður. 

Þrjú viðtalana var tekin í gegnum skype sem getur hafa gefið aðra niðurstöðu en ef þau hefðu 

öll verið tekin augliti til auglitis.  

5.4 Hagnýtt gildi 

Aðkoma sálfræðinga í svona virkniúrræðum gæti verið á þann veg að bjóða uppá 

sálfræðiaðstoð sem myndi miða að því að efla starfsleitar- sjálfstraust einstaklinga en það 

hefur mikla þýðingu varðandi þann kraft sem settur er í atvinnuleit og fjölda atvinnutilboða 

sem fólk fær á meðan atvinnuleit stendur. Það gæti einnig gagnast að veita aðstoð við að auka 

trú á eigin getu með sjálfstyrkingu og HAM meðferð en hún hefur m.a. verið notuð til að 

aðstoða einsaklinga við að yfirstíga þær hindranir sem mögulega standa í vegi fyrir 

atvinnuþátttöku (Jón Sigurður Karlsson, 2010). Gera má ráð fyrir að skilvirkni og árangur 

virkniúrræða sé í samræmi við þá fagaðila sem koma að málum, því gæti þjónusta sálfræðinga 

skipt sköpum. Mögulega verður hægt að nota niðurstöður þessarar rannsóknar til viðmiðunar 

fyrir skipulagningu á virkniúrræðum fyrir atvinnulaust fólk. Áhugavert væri  að gera frekari 

rannsóknir á þróun virkniúrræða með það að markmiði að kanna hvers konar dagskrá væri 

heppilegust til að virkja sem flesta til atvinnuþátttöku. Að mati rannsakenda gefa niðurstöður 

þessara rannsóknar tilefni til endurskoðunar á þeirri þjónustu sem stofnanir eru almennt að 

veita í dag og velta því fyrir sér hvort ekki sé vænlegra til árangurs að nálgast þetta á 

heildrænan máta. 
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5.5 Framtíðarrannsóknir 

Í þessari rannsókn beindist athygli okkar á afmarkaðan úrtaks hóp kvenna en 

áhugavert væri að skoða sérstaklega áhrif atvinnuleysis á konur almennt og gagnsemi 

virkniúrræða fyrir þann hóp. Það mætti hugsa sér það þannig að einstaklingar innan bótakerfis 

yrðu skilyrtir inn í virkniúrræði sem biðu upp á markvissa fræðslu og heildræna nálgun 

byggða á þarfagreiningu hvers og eins, með það að meginmarkmiði að koma fleira fólki út á 

vinnumarkaðinn eða í aðra samfélagslega virkni. Einstaklingar sem tækju þátt yrðu þá fræddir 

um grundvallar hugmyndafræði sjálfnáms og valdeflingar og yrðu á þann hátt hvattir til þess 

að sína frumkvæði, taka ábyrgð á lífi sínu og snúa erfiðum aðstæðum sér í hag. Í þessu 

samhengi er sterk innri stjórnrót afar mikilvæg en hún hefur mikið að gera með þá trú 

einstaklings að hann beri ábyrgð á og stjórni sjálfur sínum aðstæðum miklu fremur en ytri 

þættir, en sterk innri stjórnrót getur haft áhrif á velgengni einstaklinga eins og fram kemur í 

rannsókn Srivastava og félaga (2010). Þar sem sýnt hefur verið fram á gildi og víðtæka 

þýðingu atvinnu fyrir einstaklinga er mikilvægt að efla frekari rannsóknir á því hvernig best 

sé að koma fólki til aðstoðar við að finna vinnu við hæfi eins og rannsókn Landy og félaga 

(2010) bendir á. Málefnið snertir allt samfélag okkar, það eru samfélagssjóðir sem styðja við 

og greiða bætur þeirra einstaklinga sem geta ekki framfleytt sér sjálfir. Því fjármagni sem 

veitt er í rannsóknir á heildrænum þverfaglegum sjálfstyrkingar virkniúrræðum væri vel varið 

og þær rannsóknir gætu á endanum sparað samfélaginu mikið fé þegar upp er staðið. 
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Fylgiskjal A: Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölunum 

1. Hvernig upplifir þú að vera þátttakandi í prógramminu? 

2. Hvernig fannst þér dagskrá og/eða innihald prógrammsins? 

3. Hefðir þú viljað hafa prógrammið eitthvað öðruvísi? 

4. Hvað upplifir þú að prógrammið hafi gert fyrir þig? 

1. jókst sjálfstraustið? 

5.   Hvað hefur þú lært af þessari þátttöku þinni í prógramminu? 

1. öðlaðistu meiri þekkingu á einhverju sviði? 

6.   Upplifir þú að þátttaka þín í prógramminu hafi fært þig nær vinnumarkaðnum, ef svo, 

á hvaða hátt? 

7.   Hvað telur þú að skipuleggjendur og/eða leiðbeinendur þurfi að hafa í huga við 

uppbyggingu á svona prógrammi? 

8.   Hvernig gekk þér að skilja hugtakið sjálfsnám og út á hvað það gengur? 

9.   Hvernig gekk þér að vinna út frá þeirri hugmyndafræði? 

10. Hvað varð til þess að þú tókst þátt í þessu prógrammi? 

1.  Geturðu lýst því nánar? 

2.  Hvað finnst þér um það? 

3.  Upplifðir þú þrýsting af hálfu Vinnumálastofnunar til þátttöku í prógramminu? 

11.  Eitthvað sem þú vilt bæta við? 
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Fylgiskjal B: Rannsóknarferli í 12 meginþrepum 

Tafla 2. Rannsóknarferli í 12 meginþrepum 

Þrep 1 Að velja samræðufélaga. 
Valdar voru konur af atvinnuleysisskrá 
á  Norðurlandi eystra. 

Þrep 2 
Að ígrunda. Að undirbúa hugann 
áður en samræpur hefjast. 

Áður en viðtölin hófust stöldruðu rannsakendur 
við til að reyna að  átta sig á þeim fjölmörgu 
fyrirfram gerðu hugmyndum sem rannsakendur 
höfðu um fyrirbærið og reyndu að leggja þær til 
hliðar 

Þrep 3 
Að taka þátt í samræðum 
(gagnasöfunun). Viðtöl voru tekin við hverja konu fyrir sig. 

Þrep 4 
Að skerpa vitund varðandi 
hugmyndir og hugtök. 

Eftir hvert viðtal voru þau rituð upp orðrétt, 
hlustað með athygli, lesið yfir og ígrundað. 

Þrep 5 Að greina þemu. 
Fundið út hver rauði þráðurinn er í því sem 
viðmælandinn er að segja.  

Þrep 6 
Að búa til greiningarlíkan fyrir 
hvern þátttakanda. 

Leitað var eftir heildarmynd af viðtalinu og 
meginþemu dregin fram, þau þvínæst sett upp í 
greiningarlíkan fyrir hvern og einn. 

Þrep 7 

Að staðfesta heildarmynd reynslu 
hvers einstaklings með honum 
sjálfum. 

Greiningarlíkön borin undir þátttakendur til að 
staðfesta að skilningur rannsakenda hafi verið 
réttur. 

Þrep 8 
Að átta sig á heildarmyndinni – 
megin niðurstöður. 

Greiningarlíkön allra þátttakenda borin saman og 
búið til heildar-greiningarlíkan af upplifun 
þeirra. 

Þrep 9 

Að bera saman niðurstöður við 
rannsóknargögnin eða rituðu 
samræðurnar til að sjá hvort þær 
séu í samræmi. 

Lokaniðurstaða krafðist lýsingar og túlkunar 
rannsakenda og þurfti að vera að öllu leyti byggð 
á rannsóknargögnum. Viðtölin lesin aftur til að 
tryggja þetta. 

Þrep 10 
Að velja rannsókninni heiti sem 
lýsir niðurstöðum hennar. 

  

,,Það sem stendur upp úr er sjálfstraustið mitt“: 
Upplifun atvinnulausra kvenna af þátttöku í 
virkniúrræði.  

Þrep 11 
Að sannreyna niðurstöður með 
meðrannsakendum. Niðurstöður bornar undir alla viðmælendur. 

Þrep 12 
Að skrifa upp niðurstöður 
rannsóknarinnar. 

Þetta krafðist þess að raddir kvennanna fengju að 
heyrast. Vitnað var í orð þeirra svo sagt yrði 
frá  fyrirbærinu á trúverðugan hátt.  
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Fylgiskjal C: Kynningarbréf 

Kynningarbréf vegna rannsóknarinnar 

Upplifun atvinnulausra kvenna af þátttöku í virkniúrræði 

 

Ágæti viðtakandi 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn þar sem spurt verður um 

upplifun þína af þátttöku í virkniúrræði  fyrir atvinnulausar konur og hvaða áhrif það 

hefur haft á líf þitt til frekari atvinnuþátttöku.  

 

Rannsóknin er svokölluð eigindleg rannsóknaraðferð nánar tilgetið fyrirbærafræðileg 

rannsókn og er lokaverkefni Guðfinnu Hugrúnar Grundfjörð Jónasdóttur og Hrafnhildar Ýr 

Denke Vilbertsdóttur til BA gráðu í sálfræði við Háskólann á Akureyri (HA).  

 

Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og geta hætt án 

útskýringa á ákvörðun sinni til rannsakenda. Þátttakendur munu ekki hagnast beint af 

rannsókninni en þátttaka þeirra  er framlag til þróunar þekkingar og getur nýst við skipulag og 

framkvæmd á þjónustu fyrir atvinnulausar konur. Í rannsókninni er leitast við að varpa ljósi á 

hvort þátttaka í þjónustuúrræði eins og þú ert nú þátttakandi í leiði til frekari atvinnuþátttöku. 

Töluverð umræða hefur átt sér stað á undanförnum árum að hlustað sé á notendur að 

þjónustuúrræðum og tillit sé tekið til reynslu þeirra og er framlag þitt mikils virði. 

Rannsóknin getur einnig hjálpað til að auka skilning fagfólks og stjórnvalda á aðstæðum 

atvinnulausra kvenna og í framhaldi leitt til þess að þjónusta við þennan hóp verði skilvirkari. 



 3 

 

 

Viðtölin verða tekin á þeim stöðum sem viðmælendur velja. Áætlað er að viðtalið taki um það 

bil klukkustund. Viðtölin verða hljóðrituð og eftir að þau hafa verið afrituð orðrétt er 

upptakan eyðilögð. Í afrituninni er nöfnum og staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja 

niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga.  

 

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita, verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum 

um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum nr. 77/2000 varðandi persónuvernd, 

 

 



UPPLIFUN ATVINNULAUSRA KVENNA AF ÞÁTTTÖKU Í VIRKNIÚRRÆÐI  
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 Fylgiskjal D: Upplýst samþykki  

 

Ólafsfjörður, Janúar 2016  

Vegna rannsóknarinnar: 

Upplifun atvinnulausra kvenna af þátttöku í virkniúrræði 

Upplýst samþykki: 

Ég undirrituð hef lesið kynningarbréf um þátttöku í rannsókninni: Upplifun atvinnulausra 

kvenna af þátttöku í virkniúrræði, sem er lokaverkefni Hrafnhildar Ýr Denke 

Vilbertsdóttur og Guðfinnu Hugrúnar Grundfjörð til BA gráðu í sálfræði við Háskólann á 

Akureyri.  

Þátttaka felur í sér að taka þátt í viðtali um upplifun mína af þátttöku í virkniúrræðinu og 

hvaða áhrif það hefur haft á líf mitt til frekari atvinnuþátttöku.  

Nafnleynd er heitið og ennfremur verður farið með allar upplýsingar sem trúnaðarmál 

og í samræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd. Gögn rannsóknarinnar verða eingöngu í 

höndum rannsakenda og geymd hjá þeim meðan á úrvinnslu stendur. Að úrvinnslu lokinni 

verður gögnum eytt, nánar tiltekið eigi síðar en í janúar 2020. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Olga Ásrún Stefánsdóttir, aðjúnkt við 

iðjuþjálfunarfræðideild Háskólans á Akureyri, olgastef@unak.is sími: 4608453. 

Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. Ég get 

hætt þátttöku í rannsókninni án frekari skýringa eða eftirmála. 
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______________________________ 

Dagsetning 

_____________________________________________________ 

Þátttakandi 
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Fylgiskjal E: Tilkynning til persónuverndar   


