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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast innsýn í upplifun og reynslu kvenna, 50 ára og eldri, 

af atvinnuleysi og atvinnuleit. Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð og opin viðtöl tekin við 

sex konur á aldrinum 54 til 66 ára, þrjár eru enn án atvinnu. Flestar höfðu lokið grunnskóla- 

eða framhaldsskólanámi og ein hafði lokið háskólaprófi. Fórnfýsi og fjölskylduábyrgð höfðu 

haft áhrif á námsferil og störf kvennanna. Í ljós kom að viðmælendur upplifðu mismunandi 

tilfinningar á atvinnuleysistímabilinu, en flestar höfðu fjárhagsáhyggjur og upplifðu 

félagslegan missi og tengdist það einkum lengd atvinnuleysis, hjúskaparstöðu og félagslegum 

hlutverkum þeirra. Viðmælendur töldu auknar menntunar- og færnikröfur atvinnurekenda 

gera þeim erfitt um vik að uppfylla kröfur vinnumarkaðarins. Þær nefndu endurtekna höfnun 

við starfsumsóknum, aldursfordóma og hversu lítils metin starfsreynsla þeirra reyndist í 

atvinnuleitinni. Athygli vakti að atvinnuleitin skilaði mestum árangri þegar um gott 

tengslanet var að ræða, samfara litlum kröfum í sérhæfð störf. Viðmælendurnir telja að bæta 

þurfi vinnumarkaðsúrræði og styrkja tengsl þeirra við atvinnumarkaðinn. Jafnframt sé 

viðhorfsbreyting nauðsynleg meðal atvinnurekenda til að styrkja stöðu miðaldra og eldri 

kvenna í atvinnuleit. Vonast er til að niðurstöðurnar nýtist stjórnvöldum í stefnumótun 

náms- og starfsráðgjafar sem og náms- og starfsráðgjöfum til stuðnings við miðaldra og eldri 

atvinnuleitendur. 
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Abstract 

The aim of this research was to gain insight into the experiences of women, aged 50 years 

and older within the unemployment and job seeking market. The qualitative research 

method was used in this study and in-depth interviews were conducted with six women, 54 

to 66 years old. Three of them are still unemployed. Most of the participants had finished 

primary or secondary education and one had finished her university degree. Sacrifice and 

family responsibilities had influenced their educational status and occupational careers. The 

participants experienced different emotions during their unemployment period but most of 

them had financial worries and experienced social loss, and it was mainly connected to the 

length of unemployment, relationship status and their social roles. The participants 

considered that increased educational and working skills requirement made it more difficult 

for them to comply to the labour market requirements. They mentioned recurrent rejection 

of job applications, age prejudice and how poorly their job experience was valued in 

employment search. The best results in employment search were when a good network was 

involved along with low requirements to get specialized jobs. The interviewees believe it is 

important to improve labour market resources and strengthen their connection with the 

labour market. Furthermore it is necessary that employers change theirs attitude to 

reinforce middle-aged and older women’s position in theirs employment search. Practical 

value of the study involves that it can be used in governmental strategic planning concerning 

career and guidance counsellor, as well as for career and guidance counsellors to be able to 

support middle-aged and older jobseekers.   
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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin árið 2016 og byggir á 

eigindlegri rannsóknaraðferð. Tekin voru viðtöl við sex konur, 50 ára og eldri, sem hafa 

reynslu af atvinnuleysi og atvinnuleit á seinni stigum starfsferilsins.  

Áhugi minn á viðfangsefninu er tilkominn vegna reynslu náinna ættingja af atvinnuleysi. Í 

minni nánustu fjölskyldu eru einstaklingar „á besta aldri“ sem misst hafa vinnuna og upplifað 

atvinnuleysi til lengri eða skemmri tíma. Á undanförnum árum hef ég þess vegna fengið 

innsýn í atvinnumál eldra fólks. Ég hef orðið þess vör að atvinnuleysi og þá sérstaklega 

atvinnuleit, getur reynst eldra fólki þungbær reynsla. Upplifun og líðan þessara einstaklinga 

gaf mér tilefni til að rannsaka þetta viðfangsefni frekar. Þegar kom að því að huga að 

lokaverkefni í náminu fannst mér kjörið tækifæri að varpa ljósi á atvinnuleysi og atvinnuleit 

kvenna, 50 ára og eldri. Ég vonast til að rannsóknin veiti innsýn í reynslu og aðstæður 

viðmælenda og leiði til aukins skilnings í garð miðaldra og eldri kvenna sem eru án atvinnu og 

eru í atvinnuleit. Mikilvægt er að auka skilning fagfólks, atvinnurekenda sem og almennings á 

því áfalli sem atvinnumissir er og þeirri höfnun sem getur fylgt atvinnuleitinni. Kanna þarf 

stöðu miðaldra og eldri kvenna sem eru án atvinnu og í atvinnuleit, svo hægt sé að skilgreina 

þarfir þeirra og veita betri úrræði, stuðning og ráðgjöf.  

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu Dr. Sifjar Einarsdóttur og var Dr. Ásta Snorradóttir 

meðleiðbeinandi. Ég færi þeim mínar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, stuðning og hvatningu 

í gegnum verkefnavinnuna. Inga Berg Gísladóttir, Þorsteinn Jónsson og Þórdís Hlín 

Ingimundardóttir fá kærar þakkir fyrir yfirlestur ritgerðarinnar og gagnlegar ábendingar. Þá 

langar mig að þakka unnusta mínum, syni og foreldrum fyrir ómælda þolinmæði, hvatningu 

og stuðning í náminu og við ritgerðarvinnuna. Þessari rannsókn á ég ekki síst að þakka þeim 

konum sem gáfu sér tíma til að deila reynslu sinni og upplifun og þakka ég þeim af heilum 

hug.  
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1. Inngangur 

Að undanförnu hefur hagkerfið hér á landi einkennst af uppgangi og greina má jákvæða 

hagsveiflu í efnahagslífinu (Hagstofa Íslands, e.d.; Vinnumálastofnun, 2016a). Eftirspurn eftir 

vinnuafli hefur aukist og atvinnuleysi er nú með minnsta móti, eftir djúpa lægð í kjölfar 

fjármálahrunsins árið 2008. Árið 2015 jókst atvinnuþátttaka í landinu, líkt og jafnan gerist 

þegar þennsla er í efnahagslífinu. Hlutfallslega var mest fjölgun meðal aldurshópsins 55 ára 

og eldri, en sú þróun skýrist af því að þjóðin er að eldast og fjölmennir árgangar eru að 

færast upp í þennan aldurshóp (Vinnumálastofnun, 2016a). Ísland hefur nokkra sérstöðu 

meðal Evrópulandanna varðandi atvinnuþátttöku miðaldra og eldra fólks. 

Vinnumarkaðskannanir (Eurostat, 2016; Nososco, 2015) sýna að hér á landi eru fleiri virkir 

einstaklingar en annarsstaðar í Evrópu og eru Íslendingar einnig virkari lengur fram eftir aldri. 

Þrátt fyrir uppgang í atvinnulífinu og mikla atvinnuþátttöku meðal eldra fólks í landinu, 

mælist langtímaatvinnuleysi einna mest meðal miðaldra og eldra fólks og þá sérstaklega 

meðal kvenna 50 ára og eldri (Vinnumálastofnun, e.d.; Vinnumálastofnun, 2016b).  

Niðurstöður rannsókna sýna að fólk sem komið er yfir miðjan aldur og missir vinnuna, eigi 

erfitt með endurkomu inn á vinnumarkað (Adler og Hilber, 2009; Hugrún Linda 

Guðmundsdóttir, 2013; Kadefors og Hanse, 2012; Lassus, Lopez, Roscigno, 2015; Margrét 

Linda Ásgrímsdóttir, 2010). Þetta á sérstaklega við um miðaldra og eldri konur (Gordon, 

Whelan-Berry og Hamilton, 2007; Helga Eysteinsdóttir, 2006; Kadefors og Hanse, 2012; 

Kristín Elfa Ketilsdóttir, 2010; Nunez og Livanos, 2010; O‘Neil, Hopkins og Bilimoria, 2008; 

Stier og Endeweld, 2015). Hugsanlegar ástæður þess eru til dæmis menntunarskortur, örar 

tæknibreytingar, aldursfordómar og neikvæð viðhorf atvinnurekanda gagnvart starfsgetu 

eldra fólks. Ýmsar hindranir standa í vegi fyrir náms- og starfsþróun kvenna sem 

endurspeglast meðal annars í kyn- og staðalímyndum, fjölskylduábyrgð og sjálfsmati. Konur 

eru til dæmis síður álitnar aðalfyrirvinnur fjölskyldunnar, gegna oft mikilvægum skyldum 

innan heimilisins og eru líklegri til að upplifa meira óöryggi í starfi þar sem þær eru síður í 

valdastöðum (Ásta Snorradóttir, 2009; Betz, 1994; Menéndez, Benach, Muntaner, Amable og 

O‘Campo, 2007; Teigen og Reisel, 2014). 

Eftir efnahagshrunið var meðal annars lögð áhersla á að kanna upplifun og reynslu 

miðaldra og eldra fólks af uppsögnum, atvinnumissi og atvinnuleysi. Niðurstöður hafa meðal 

annars sýnt að einstaklingar sem komnir eru yfir miðjan aldur virðast upplifa erfiðleika við að 
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komast aftur inn á vinnumarkaðinn, margir telja að atvinnutækifæri séu fá og að ástæður 

megi rekja til aldurs. Einnig hefur komið fram að konur séu líklegri en karlar að upplifa 

andlega vanlíðan í kjölfar atvinnumissis og að þær eigi erfiðara með að fá vinnu á ný (Helena 

Jónsdóttir, 2009; Hugrún Linda Guðmundsdóttir, 2013; Kristín Elfa Ketilsdóttir, 2010; 

Margrét Linda Ásgrímsdóttir, 2010; Snorradóttir, Rafnsdóttir, Tómasson og Vilhjálmsson, 

2013; Sæunn Gísladóttir, 2011). 

Nú þegar efnahagsástandið hefur batnað og atvinnuleysi minnkað er tímabært að afla 

meiri upplýsinga um atvinnumál miðaldra og eldri kvenna og hvernig þær upplifa 

atvinnuhorfur sínar í kjölfar atvinnumissis. Sú lýðfræðilega staðreynd að vinnuaflið hér á 

landi er að eldast skapar að auki nýjar áskoranir fyrir atvinnulífið. Tryggja þarf að 

vinnumarkaðurinn taki tillit til mismunandi þarfa og hvata eldri aldurshópa og fái þannig að 

njóta sem lengst starfskrafta miðaldra og eldri einstaklinga sem búa yfir dýrmætri þekkingu 

og reynslu. 

Markmið þessarar rannsóknar er að fá innsýn í upplifun og reynslu kvenna 50 ára og eldri, 

af atvinnuleysi og atvinnuleit. Náms- og starfsferill þátttakenda verður hafður til grundvallar 

til að varpa ljósi á bakgrunn þeirra og fyrri störf. Lögð verður áhersla á að kanna ástæður og 

afleiðingar atvinnuleysis meðal viðmælenda, auk þess sem sjónum verður beint að 

atvinnuleitinni og hvað konurnar telja að hafi einkennit leitina. Einnig verður litið á þarfir 

hópsins með tilliti til stuðnings og úrræða í atvinnuleysinu. Vonast er til að niðurstöðurnar 

nýtist stjórnvöldum í stefnumótun náms- og starfsráðgjafar, sem og þeim sem sjá um 

stuðning við miðaldra og eldri atvinnuleitendur, eins og náms- og starfsráðgjöfum. Jafnframt 

má ætla að niðurstöðurnar séu mikilvægt innlegg í þá umræðu að stuðla að breyttum 

viðhorfum í þjóðfélaginu sem styrkja stöðu eldri aldurshópa á vinnumarkaði. 

1.1 Mikilvægi vinnu og afleiðingar atvinnuleysis  

Í nútímasamfélagi þar sem flestir fullorðnir einstaklingar sinna fullu starfi hefur vinnan 

margvísleg áhrif á daglegt líf. Vinnan veitir framfærslu og félagsskap, byggir upp sjálfstraust 

og virðingu, virkjar athafnaþörf og gefur lífinu ákveðið gildi (Blustein, 2006; Halldór S. 

Guðmundsson, 2008; Kalleberg, 2009). Á síðustu áratugum hafa orðið breytingar á 

vinnumarkaði sem eru afleiðingar örrar tækniþróunar og ýmissa lýðfræðilegra breytinga, svo 

sem fækkunar barneigna og aukinnar atvinnuþátttöku kvenna (Yaukey, Anderton, Lundquist, 

2007). Það er einnig ljóst að hlutverk vinnunnar hefur breyst. Vinnan er ekki aðeins tæki til 
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tekjuöflunar heldur hefur einnig áhrif á sjálfsmynd einstaklinga og gegnir félagslegu hlutverki 

(Blustein, 2006; Kalleberg, 2009; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Á Íslandi er atvinnuþátttaka meiri en þekkist í öðrum Evrópulöndum (Eurostat, 2015). Hér 

á landi hefur atvinnustig lengi verið hátt, vinnudagar eru almennt langir og Íslendingar 

virðast hafa jákvætt viðhorf til vinnunnar í samanburði við aðrar þjóðir (Kolbeinn H. 

Stefánsson, 2012; Stefán Ólafsson, 1996). Leiða má líkum að því að vinnan hafi þess vegna 

mikil áhrif á sjálfsmynd og líðan Íslendinga. Á árinu 2015 var atvinnuþátttaka einstaklinga á 

aldrinum 16 til 74 ára 82,5% (Hagstofa Íslands, e.d.). Til þeirra sem eru á vinnumarkaði teljast 

bæði þeir sem eru starfandi og atvinnulausir. Þeir síðarnefndu teljast hluti af vinnumarkaði 

því þeir eru í atvinnuleit og oftast fullfærir til vinnu (Hagstofa Íslands, 2016).  

Mikilvægi vinnunnar í lífi fólks kemur meðal annars fram í rannsóknum á atvinnuleysi. 

Flestir eru sammála um einstaklingsbundin neikvæð áhrif atvinnuleysis og að atvinnumissir 

sé áfall sem hafi í för með sér skerðingu á lífsgæðum (Blustein, 2006). Samkvæmt 

þrepakenningu Harrison og Hill (sjá Ozamiz, Gumplamaier og Lehtinen, 2001) er atvinnuleysi 

þungbær reynsla sem flokka má í nokkur stig. Fyrsta stigið er áfall þegar breytingar verða á 

lífsháttum eftir atvinnumissi. Annað stigið einkennist af jákvæðni og bjartsýni þar sem sá 

atvinnulausi huggar sig við að hann fái fljótlega vinnu. Þriðja og síðasta stigið einkennist aftur 

á móti af svartsýni, þar sem viðkomandi sér oft ekki fyrir endann á atvinnuleysinu og upplifir 

því mikla uppgjöf.  

Algengt er að tala um þrennskonar afleiðingar atvinnuleysis; fjárhagslegar, félagslegar og 

heilsufarslegar (McKee-Ryan, Song, Wanber, Kinicki, 2005; Paul og Moser, 2009). Fyrir 

einstaklinginn geta fjárhagslegar afleiðingar atvinnuleysis verið miklar. Afkoma heimilanna 

ræðst af tekjum, eignum og skuldum og öll röskun á tekjum getur því haft neikvæðar 

afleiðingar í för með sér (Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 2009a). Félags- og 

heilsufarsleg áhrif atvinnuleysis geta verið margvísleg. Neikvæðar félagslegar afleiðingar 

birtast í minni samskiptum, verri líðan, auknu álagi og minna sjálfstrausti. Margir sakna 

vinnufélaga, enda er vinnan ákveðinn hornsteinn til félagslegrar tengingar (Blustein, 2006; 

Halldór S. Guðmundsson, 2008). Heilsufarslegar afleiðingar geta verið andleg og líkamleg 

streita. Sterk tengsl eru milli atvinnuleysis og þunglyndis, sem getur jafnframt verið hindrun í 

viðleitni hins atvinnulausa í atvinnuleitinni (Daly og Delaney, 2013; Jefferis, Nazareth, 

Marston, 2011; McArdle, Waters, Briscoe, Hall, 2007; McKee-Ryan, Song, Wanber, Kinicki, 
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2005; Paul og Moser, 2009). Atvinnuleysi getur þannig hrundið af stað atburðarás sem erfitt 

er að sjá fyrir, þar sem eitt leiðir af öðru og ýmis vandamál skjóta upp kollinum með 

ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir hinn atvinnulausa einstakling.  

Félagslegur stuðningur er talinn gegna mikilvægu hlutverki þegar atvinnulausir eiga í hlut. 

Niðurstöður rannsóknar benda til þess að atvinnulausir einstaklingar sem fá félagslegan 

stuðning í atvinnuleysinu séu við betri andlega heilsu og líði almennt betur en þeir sem síður 

njóta félagslegs stuðnings (McArdle, Water, Briscoe og Hall, 2007). Niðurstöður úr rannsókn 

Helenu Jónsdóttur (2009) sem hún gerði á líðan starfsmanna fjármálafyrirtækja benda til að 

félagslegur stuðningur hafi forspárgildi fyrir líðan atvinnulausra þar sem slíkur stuðningur 

virtist draga umtalsvert úr neikvæðum afleiðingum atvinnumissis. Vísbendingar bentu til 

þess að stuðningur hafi meiri mildandi áhrif fyrir konur. Almennt er talað um að einstæðir 

upplifi frekar andlega vanlíðan vegna atvinnuleysis en þeir sem eru giftir eða í sambúð 

(Eliason og Storrie, 2009; Gallo, Brand, Teng, Summers og Byers, 2009). Af því sögðu benda 

niðurstöður rannsóknar til þess að maki sé mikilvægasti aðilinn varðandi félagslegan 

stuðning í atvinnuleysi (Väänänen, Vahtera, Pentti og Kivimäki, 2005). Þá er talað um að 

andleg líðan sé betri hjá einstaklingum sem eru án atvinnu, ef þeir viðhalda daglegum 

venjum og nýta tíma sinn á uppbyggilegan hátt. Það er því nauðsynlegt að hvetja og styrkja 

tengslanet í kringum hinn atvinnulausa (McArdle, Waters, Briscoe, Hall, 2007).  

Það er ljóst að vinnan er stór partur af skipulagi hversdagslífsins og gefur lífinu gildi. Þar af 

leiðandi geta einstaklingar sem verða fyrir því að missa vinnuna upplifað óöryggi í kjölfarið. 

Áhrif atvinnumissis á einstaklinga geta verið mismunandi þar sem aldur, menntun, störf og 

ytra umhverfi geta haft áhrif á það hvernig einstaklingar bregðast við þessum aðstæðum 

(Stefán Ólafsson, 1996). Niðurstöður rannsókna benda til þess að atvinnuleysi komi 

sérstaklega hart niður á þeim sem starfað hafa lengi á sama stað, því þeim finnst sem tryggð 

þeirra hafi ekki verið metin að verðleikum. Einangrun, skömm og niðurlæging eru algengar 

tilfinningar um niðurbrot meðal atvinnulausra og sérstaklega þegar sjálfsmynd viðkomandi 

hefur verið sterk í tengslum við vinnuna. Því má ætla að atvinnumissir og atvinnuleysi 

miðaldra og eldra fólks geti verið þungbær. Einkum vegna þess að fólk með langa starfsævi 

hefur oft fundið starfsvettvang, atvinnu og vinnuveitanda sem það er ánægt með. Þar af 

leiðandi getur atvinnuleysið haft neikvæð áhrif á sjálfsvirðingu þeirra (Brewington og Nassar-

McMillan, 2000; Ebberwein, Krieshok, Ulven og Prosser, 2004; Kristín Elfa Ketilsdóttir, 2010; 
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Lassus, Lopez, Roscigno, 2015; Margrét Linda Ásgrímsdóttir, 2010; Muchinsky, 2006; Sæunn 

Gísladóttir, 2011).  

Umræðan um atvinnumál miðaldra og eldra fólks er ekki ný af nálinni hér á landi. Árið 

2004 skipaði félagsmálaráðherra nefnd sem var meðal annars ætlað að kanna málefni 

miðaldra og eldra fólks á vinnumarkaði. Á þeim tíma hafði þessi hópur verið lítið rannsakaður 

hér á landi (Margrét Kr. Gunnarsdóttir, 2009; Velferðarráðuneytið, 2004). Í ljósi þess settu 

stjórnvöld af stað fimm ára stefnumótandi verkefni árið 2005, sem bar heitið Verkefnisstjórn 

50+ (Margrét Kr. Gunnarsdóttir, 2009; Velferðarráðuneytið, 2004). Áhersla var lögð á 

aðgerðir til að bæta stöðu þessa hóps með auknu aðgengi að menntun, auk samvinnu við 

aðila vinnumarkaðarins og stjórnvöld. Reynt var að leita skýringa á því hvers vegna eldra fólk 

er ekki meira metið á vinnumarkaði. Lagði nefndin áherslu á að kanna algengi þess að fólki 

væri sagt upp störfum eða ekki ráðið í auglýst störf sökum aldurs eða mismunað af þeim 

sökum. Með starfi sínu tókst verkefnisstjórninni að vekja athygli atvinnulífsins og almennings 

á mikilvægi virkrar atvinnuþátttöku hinna eldri og þeim auði sem falinn er í reynslu þeirra í 

atvinnulífinu. Starf verkefnastjórnarinnar var mikilvægt innlegg í umræðu og starf á þessum 

vettvangi til framtíðar. Í kjölfar efnahagshrunsins í árslok 2008 dró verkefnastjórnin mjög úr 

starfsemi sinni og í lok sama árs lauk starfi hennar fyrr en áformað var (Margrét Kr. 

Gunnarsdóttir, 2009).  

Eins og komið hefur fram er atvinnuþátttaka hér á landi mikil og vinnuaflið samanstendur 

af fólki á ólíkum aldri. Vinnan gegnir mikilvægu hlutverki í lífi einstaklinga, ekki síður fyrir 

eldra fólk en ungt. Margt bendir til þess að atvinnuleysi geti verið erfið reynsla fyrir 

einstaklinga sem hafa langan starfsferil að baki (Kadefors og Hanse, 2012; Lassus, Lopez og 

Roscigno, 2015; Stier og Endeweld, 2015; Velferðarráðuneytið, 2004). Í næsta kafla er fjallað 

um miðaldra og eldra fólk á vinnumarkaði. Mikilvægt er að skilgreina hópinn og þá þætti sem 

hafa áhrif á aðstæður hans í atvinnulífinu, einkum svo hægt sé að meta upplifun og reynslu 

miðaldra og eldri kvenna af atvinnuleysi og atvinnuleit.  

1.2 Miðaldra og eldra fólk á vinnumarkaði 

Mannfjöldaspár gera ráð fyrir því að aldurssamsetning þjóðarinnar komi til með að breytast á 

næstu áratugum. Þjóðin er að eldast samhliða bættum lífskjörum, einstaklingar lifa lengur og 

eru almennt við betri heilsu en áður (Hagstofa Íslands, 2015). Af því gefnu er talið að 

vinnufæru fólki muni fjölga ört á komandi árum, þar sem aukin geta og vilji er til virkrar 
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þátttöku í atvinnulífinu meðal þeirra sem komnir eru á seinni stig starfsferilsins (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson, 1999; Margrét Kr. Sigurðardóttir, 2015).  

Í ljósi þess að vinnuaflið er að eldast, skapast auknar kröfur í samfélaginu til að fylgjast 

með atvinnumálum eldri aldurshópa. Hér að neðan er að finna þrjá kafla sem fjalla um 

miðaldra og eldra fólk á vinnumarkaði. Gerð er grein fyrir tengslum atvinnuþátttöku og 

aldurs, þar sem viðfangsefnið er sett í samfélagslegt samhengi. Einnig er fjallað um 

atvinnuleysi og aldur og sagt frá neikvæðum viðhorfum sem mæta eldra fólki í atvinnuleit. Þá 

er sjónum einnig beint að stöðu kvenna á vinnumarkaði og ýmsum áskorunum sem einkenna 

starfsferil kvenna. 

1.2.1 Atvinnuþátttaka og aldur  

Þegar rætt er um atvinnumál miðaldra og eldra fólks er gjarnan átt við einstaklinga á hinum 

svokallaða þriðja aldri (e. third age) (Kautonin, Luoto, Tonikoski, 2010). Samkvæmt Schuller 

og Watsson (2009) er þriðji aldurinn þriðja æviskeiðið af fjórum í lífi mannsins og miðast við 

seinni hluta virks lífs. Hvert æviskeið tekur gróflega mið af því hvar einstaklingar eru staddir á 

náms- og starfsferlinum. Fyrsta æviskeiðið er frá fæðingu og til 25 ára aldurs. Annað skeiðið 

miðast við aldurinn 25 til 50 ára, en þá tekur við þriðja æviskeiðið sem er frá 50 til 75 ára. 

Skilin milli þriðja og fjórða æviskeiðsins eru við 75 ára aldur.  

Aldursskilgreiningar geta verið misjafnar milli landa og menningarheima og miðast við 

hegðun, framkomu, viðhorf, lög, reglugerðir og jafnvel atvinnumöguleika (Pitt-Catsouphes og 

Smyer, 2006). Einstaklingar geta upplifað aldur sinn á ólíkan hátt. Þættir eins og heilsa og 

andleg líðan geta til að mynda haft þau áhrif að fólki finnst það vera eldra eða yngra en 

æviárin segja til um. Þá hefur hvert og eitt samfélag afstöðu til aldurs og gefur aldurshópum 

stöðu, réttindi, skyldur og samfélagslega þýðingu (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Vestanhafs er til dæmis algengt að fræðimenn skilgreini miðaldra og eldra fólk frá 40 ára 

aldri (Berger, 2009; Lassus, Lopez, Roscigno, 2015; Noonan, 2005; Pitt-Catsouphes og Smyer, 

2006). Í Evrópu og á Norðurlöndunum er aftur á móti talað um aldurinn frá 50 til 75 ára 

(Kadefors og Hanse, 2012; Kautonen, Luoto, Tornikoski, 2010). Skilgreining Evrópu-

sambandsins á eldra fólki er frá 55 ára aldri en hér á landi er gjarnan miðað við aldurinn 50 til 

65 ára (Velferðarráðuneytið, 2004). 

Ísland hefur nokkra sérstöðu meðal Evrópulandanna varðandi atvinnuþátttöku miðaldra 

og eldra fólks. Eurostat, hagstofa Evrópusambandsins, heldur utan um margþættar hagtölur 
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Evrópulandanna, meðal annars um atvinnuþátttöku fólks á ólíkum aldri. Niðurstöður 

Eurostat sýna að atvinnuþátttaka Íslendinga á aldrinum 55 til 64 ára er mun meiri en þekkist í 

öðrum Evrópusambandslöndum. Fleiri eru virkir á Íslandi en annarsstaðar á 

Norðurlöndunum og auk þess eru Íslendingar virkir lengur fram eftir árum (Eurostat, 2016). Á 

árunum 2014 og 2015 voru tæplega 85% Íslendinga á aldrinum 55 til 64 ára starfandi á 

viðmiðunartímanum. Á sama tíma voru að meðaltali 52,5% einstaklinga á sama aldursbili 

starfandi í aðildarlöndum Evrópusambandsins (ESB).  

Eins og sjá má á mynd 1 er talsverður kynjamunur á atvinnuþátttöku miðaldra og eldri 

einstaklinga hér á landi (Hagstofa Íslands, munnleg heimild, 14. nóvember 2016). 

Atvinnuþátttaka kvenna á aldrinum 55 til 67 ára hefur lengi verið minni en atvinnuþátttaka 

karla. Þessi kynjamunur hefur ekki tekið breytingum í gegnum árin, jafnvel þótt mikil þróun 

hafi einkennt vinnumarkaðinn. Myndin kallar á mikilvægi þess að kanna atvinnumál miðaldra 

og eldri kvenna og leita skýringa á því af hverju færri konur sem komnar eru yfir miðjan 

aldur, séu virkar á vinnumarkaði í samanburði við hitt kynið.  

 

 

Mynd 1. Atvinnuþátttaka Íslendinga á aldrinum 55 til 67 ára, frá 2003 til 2015 

Á undanförnum árum hefur borið á aukinni umræðu um starfsóöryggi á vinnumarkaði. 

Ástæðurnar eru meðal annars þær að atvinnulífið hefur tekið miklum breytingum á 

skömmum tíma, til dæmis í takt við aukna hnattvæðingu. Greina má mikla samkeppni á 
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alþjóðlegum mörkuðum og þar að auki hafa stjórnunarhættir í fyrirtækjum breyst, einkum til 

að bregðast við sveiflum á vinnumarkaði (Kalleberg, 2009). Hugmyndin um vinnusemi og 

dugnað sem skilar sér í starfsöryggi hefur þannig tekið á sig nýja mynd. Nú til dags er algengt 

að fyrirtæki leiti í auknum mæli eftir leiðum til að auka sveigjanleika í starfsemi sinni og því 

fylgja sveiflur í starfsmannahaldi (Hólmar Svansson og Hinrik Sigurður Jóhannesson, 2011). 

Þessi atriði hafa leitt til þess að staða fólks á vinnumarkaði er ekki jafn trygg og áður og ýtir 

undir að einstaklingar taki ábyrgð á eigin starfsferilsþróun (Kalleberg, 2009; Savickas o.fl., 

2009).  

Ofantaldar breytingar á vinnumarkaði hafa orðið til þess að atvinnumöguleikar miðaldra 

og eldra fólks eru ekki eins miklir og fyrir yngri aldurshópa (Kadefors og Hanse, 2012; Lassus, 

Lopez og Roscigno, 2015; Stier og Endeweld, 2015). Þar af leiðandi virðast einstaklingar sem 

komnir eru yfir miðjan aldur og eru í atvinnuleit, gera minni kröfur um störf og tekjur og 

leggja frekar áherslu á starfsöryggi og félagslegt hlutverk vinnunnar. Jafnvel þótt margir lækki 

atvinnukröfur á efri árum, til að auka líkur á því að fá vinnu, virðist atvinnuleysi vera algengt 

meðal miðaldra og eldra fólks (Allen, French og Poteet, 2016; Helga Eysteinsdóttir, 2006; 

Margrét Linda Ásgrímsdóttir, 2010; Posthuma og Campion, 2009; Steinunn Böðvarsdóttir, 

2013).  

1.2.2 Tengsl atvinnuleysis og aldurs 

Í kjölfar atvinnumissis virðast ákveðnir samfélagshópar eiga erfitt með að fá vinnu á ný. Ungt 

fólk, eldra fólk, konur og einstaklingar með litla formlega menntun eru þar á meðal (Guðný 

Björk Eydal, Halldór S. Guðmundsson og Tómas B. Bjarnason, 2012; Kadefors og Hanse, 2012; 

Stier og Endeweld, 2015). Eldri einstaklingar þurfa oft á tíðum að horfast í augu við lengri 

tímabil í atvinnuleit miðað við yngra fólk. Þeir Chan og Stevens (2001) notuðu gögn frá 

Health and Retirement Study í Bandaríkjunum til að meta atvinnuhorfur einstaklinga 50 ára 

og eldri sem höfðu orðið fyrir atvinnumissi. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að 

atvinnuleysið hafði áhrif á möguleika þessa hóps til að öðlast vinnu að nýju. Einungis 60% 

karla og 55% kvenna, 50 ára og eldri, höfðu fengið vinnu á ný tveimur árum eftir að hafa 

misst vinnuna.  

Hugsanlega eru nokkrar fyrirstöður sem hafa áhrif á atvinnumál eldra fólks og hvort 

einstaklingar fái vinnu að nýju, má þar nefna menntunarskort, örar tæknibreytingar, 

aldursfordóma og neikvæð viðhorf gagnvart starfsgetu eldra fólks. Talað er um að 
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atvinnurekendur forðist að ráða eldra fólk því það er ekki talið nógu sveigjanlegt fyrir nútíma 

atvinnulíf. Auk þess er talið að miðaldra og eldra fólk hafi kröfur um hærri laun, sé lengur að 

ljúka við verkefni og þurfi menntun og þjálfun sem borgi sig ekki, því sá tími sem skilar sér til 

baka sé of stuttur (Adler og Hilber, 2009; Kroon, 2015; Malul, 2009; Rothenberg og Gardner, 

2011; Rupp, Vodanovich og Credé, 2006; Posthuma og Campion, 2009).  

Neikvæð viðhorf gagnvart eldri atvinnuleitendum geta þannig komið í veg fyrir að það fái 

tækifæri á vinnumarkaði (Bernharður Guðmundsson, 2009). Í því samhengi er gjarnan talað 

um aldursfordóma (e. ageism), en það er hugtak sem tengist staðalímyndum, lítilsvirðingu og 

mismunun gagnvart eldra fólki (Bytheway, 2005; Morgeson, Reider, Campion og Bull, 2008). 

Sem dæmi um aldursfordóma er þegar miðaldra og eldra fólk, á talsvert breiðu aldursbili, er 

flokkað undir sama hatt, án þess að tekið sé tillit til reynslu þeirra, menntunar og annara 

einstaklingsþátta.  

Í sænskri rannsókn þeirra Kadefors og Hanse (2012) kom í ljós að atvinnuleitendur 

upplifðu neikvætt aldurstengt viðmót frá atvinnurekendum, sem mátti rekja til þess að þeir 

síðarnefndu töldu eldra fólk ekki búa yfir nægilegri samkeppnishæfni til að standast kröfur á 

vinnumarkaði. Munur var á viðhorfum atvinnurekenda eftir aldri og kyni. Eldri 

atvinnurekendur af báðum kynjum, töldu eldri konur vera staðnaðar og skorta vilja til að 

halda sér samkeppnishæfum. Aftur á móti töldu kvenkyns atvinnurekendur að konur hefðu 

mikinn áhuga og vilja til að þróa sig áfram í starfi. Viðhorf til karlanna var annað, um 

helmingur atvinnurekenda sagði engan mun á eldri og yngri karlmönnum varðandi 

breytingar og áhuga fyrir endurmenntun. Yngri kvenkyns atvinnurekendur töldu samt sem 

áður að eldra starfsfólk ætti í meiri erfiðleikum með breytingar og að læra nýja hluti. 

Rúmlega helmingur atvinnurekenda sagðist hafa ráðið einstaklinga á aldrinum 50 til 59 ára á 

undanförnum 2 árum, en aðeins 11% höfðu ráðið einstaklinga í aldurshópnum 60 til 65 ára.  

Í rannsókninni kom einnig fram að atvinnuleitendur telja að yngri atvinnurekendur upplifi 

hugsanlega ógn við að ráða eldra fólk í vinnu. Þátttakendur upplifðu einnig neikvæð viðhorf í 

samskiptum við ríkisstofnanir og atvinnumiðlanir og töldu að allt miðaldra og eldra fólk væri 

talið með samskonar starfsgetu, óháð aldri, menntun og reynslu. Sömuleiðis höfðu margir 

eldri atvinnuleitendur svipaða skoðun á sjálfum sér og að þeir væru orðnir of gamlir til að 

geta sótt um vinnu. Þátttakendur höfðu í upphafi verið bjartsýnir, en með tímanum og í takt 

við sífellda höfnun var sú bjartsýni á bak og burt. Samkvæmt höfundum kom fram að þessi 
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neikvæða umræða tæki sinn toll af eldri atvinnuleitendum og ætti þátt í félagslegri 

einangrun og vonleysi þess atvinnulausa (Kadefors og Hanse, 2012).  

Fleiri rannsóknir hafa einnig gefið til kynna að eldra fólk upplifi höfnun og neikvæð viðmót 

í atvinnuleit. Lassus og félagar (2015) könnuðu upplifun miðaldra og eldra fólks af 

atvinnumissi með eigindlegri rannsókn. Tekin voru viðtöl við rúmlega 50 einstaklinga á 

aldrinum 40 til 65 ára. Viðtölin gáfu til kynna að meirihluti viðmælenda átti erfitt með 

endurkomu inn á vinnumarkað. Á svörum þeirra að dæma var aldur augljós fyrirstaða í 

atvinnuleitinni, margir upplifðu aldursfordóma í atvinnuviðtölum auk þess sem fólki var sagt 

upp störfum vegna nýráðninga yngra fólks. Viðmælendur sögðust hafa fundið þörf fyrir því 

að sækja sí- og endurmenntun til að eiga meiri möguleika á vinnumarkaði. Margir voru einnig 

sammála um að erfitt væri að fylgja örum tæknibreytingum, meðal annars í tengslum við 

umsóknir og atvinnumiðlun á internetinu. Sumir höfðu orð á því að fyrirtæki, stofnanir og 

vinnumiðlanir væru vísvitandi að gera umsækjendum erfitt fyrir með flóknu umsóknarferli 

sem væri í þokkabót ópersónulegt. Helstu niðurstöður voru þær að miðaldra og eldra fólk 

sem staðið hefur í atvinnuleit í lengri tíma, upplifir vantraust gagnvart vinnumarkaðnum og 

fer að efast um eigin verðleika. Auk þess sem margir verða einmana í atvinnuleysinu og þróa 

með sér þunglyndi og kvíða. 

Mikilvægt er að hafa í huga að það eru ekki allir atvinnurekendur sem hafa neikvætt 

viðhorf gagnvart starfsgetu miðaldra og eldra fólks. Í rannsókn sem skoðaði tengsl aldurs og 

aðlögunar varðandi breytingar á vinnustöðum, voru þátttakendur rúmlega 100 starfsmenn 

úr þremur mismunandi stofnunum. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að 

starfsreynsla hafði meiri áhrif á getu til að takast á við og aðlagast breytingum á vinnustað, 

en lífaldur starfsmanna (Niessen, Swarowsky og Leiz, 2010). Niðurstöður fleiri rannsókna, 

sem kannað hafa viðhorf atvinnurekenda til miðaldra og eldri starfsmanna, benda til þess að 

starfsfærni og lífsreynsla eldri starfsmanna sé oft mikils metin innan fyrirtækja. Lífs- og 

starfsreynsla eldri starfsmanna virðist nýtast þeim í starfi og jafnvel bæta upp reynsluleysi 

yngri starfsmanna. Niðurstöður sýna einnig að þeir eldri eiga oft gott tengslanet, skorist síður 

undan ábyrgð, sé yfirvegað, vandvirkt og með jákvæðara viðhorf til vinnunnar en yngra fólk 

(Nilson, 2007).  

Hér á landi hafa viðhorf atvinnurekenda til eldra starfsafls einnig verið könnuð. Í rannsókn 

sem gerð var meðal 37 íslenskra stjórnenda í verslun árið 2008, var meginmarkmiðið að 
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kanna upplifun og viðhorf stjórnenda til færni miðaldra og eldri starfsmanna (Guðfinna 

Harðardóttir og Inga Jóna Jónsdóttir, 2008). Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom meðal 

annars fram að viðhorf stjórnendanna til eldra starfsafls var almennt jákvætt. Mikill 

meirihluti sagði mikilvægt að halda í starfsafl sem hefði reynslu og þekkingu og jafnframt 

kom fram að vinnusiðferði eldri starfsmanna væri almennt betra en yngra starfsfólks. 

Stjórnendur töldu eldra starfsafl mæta betur til vinnu og sýna fyrirtækjum meiri hollustu en 

yngri starfsmenn gera. Niðurstöður gáfu þó einnig til kynna að eldri starfsmenn þyrftu að 

bæta færni sína í notkun tölvu og internets og í erlendum tungumálum, auka 

frumkvöðlahugsun, efla framkvæmdarþor og þjálfa með sér jákvæðara viðhorf til 

símenntunnar. Þessar niðurstöður samræmast aukinni umræðu í samfélaginu sem 

undirstrika mikilvægi þess að eldra starfsafl einblíni á að auka færni sína með því að leggja 

stund á símenntun. Aukin áhersla á símenntun endurspeglar í raun hina almennu skoðun um 

að aukin menntun hafi jákvæð áhrif á afkomu einstaklings. Þess vegna er talið mikilvægt að 

viðhalda menntun og auka við færni sína (Félagsmálaráðnuneytið, 2004; Jón Torfi Jónsson, 

2013; Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir, 2007).  

Eftir efnahagshrunið hér á landi fór að bera á íslenskum rannsóknum um áhrif hrunsins á 

stöðu ólíkra samfélagshópa. Miðaldra og eldra fólk var þar engin undantekning, enda ljóst að 

efnahagshrunið hafði áhrif á unga sem aldna (Hagstofa Íslands, e.d.). Meðal slíkra rannsókna 

var athugun Sæunnar Gísladóttur (2011) á starfsfólki fjármálafyrirtækja sem missti vinnuna í 

kjölfar falls bankanna. Í viðtölum kom meðal annars fram að erfiðara væri fyrir eldra fólk en 

yngra að fá vinnu á ný. Margrét Linda Ásgrímsdóttir (2010) kannaði reynslu karla 50 ára og 

eldri sem misstu vinnuna eftir hrun. Mennirnir töldu að aldur þeirra væri helsta hindrunin í 

atvinnuleitinni. Þeir voru einnig sammála því að ungt fólk réði síður eldri menn til vinnu, því 

það fyndi til vanmáttarkenndar gagnvart eldri mönnum í atvinnuleit. Svipaðar niðurstöður er 

að finna í rannsókn sem gerð var árið 2013 þar sem könnuð var upplifun einstaklinga 50 ára 

og eldri af langtímaatvinnuleysi. Niðurstöður gáfu til kynna að líðan viðmælenda í 

atvinnuleysinu hefði áhrif á virkni og atferli í atvinnuleitinni. Allir viðmælendur upplifðu 

erfiðleika við að komast aftur inn á vinnumarkað og töldu að ástæður þess mætti rekja til 

aldurs þeirra (Hugrún Linda Guðmundsdóttir, 2013).  

Í skýrslu Vinnumálastofnunar (2016b) um stöðu og horfur á vinnumarkaði á árunum 2016 

til 2018, kemur fram að flestir í hópi langtímaatvinnulausra séu einstaklingar sem komnir eru 
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yfir miðjan aldur. Rétt er að geta þess að langtímaatvinnuleysi er skilgreint sem hlutfall af 

heildarfjölda atvinnulausra og á ýmist við um einstaklinga sem hafa verið án atvinnu í sex til 

tólf mánuði eða lengur (Guðný Björk Eydal, Halldór S. Guðmundsson og Tómas B. Bjarnason, 

2012; Halldór S. Guðmundsson, 2008; Hagstofa Íslands, 2016). Í skýrslu Vinnumálastofnunar 

kemur einnig fram að langtímaatvinnuleysi hefur minnkað hratt á undanförnum árum, frá því 

það mældist mest á árunum 2011 og 2012, eða um 36%. Á árinu 2015 voru að jafnaði um 

22% atvinnulausra langtímaatvinnulausir. Það vekur athygli að eldra fólk er í mun meira mæli 

án atvinnu til lengri tíma, í samanburði við yngra fólk. Þannig mældist langtímaatvinnuleysi 

árið 2015 um 33% meðal fólks á aldrinum 50 ára og eldra, um 22% meðal fólks á aldrinum 30 

til 49 ára og 13% í yngsta aldurshópnum 18 til 29 ára (Vinnumálastofnun, 2016b). Eins og 

áður hefur komið fram er hlutfall þeirra sem hafa verið atvinnulausir til lengri tíma mest 

meðal kvenna, 50 ára og eldri (Vinnumálastofnun, e.d.). Hér að neðan verður sjónum beint 

að atvinnumálum kvenna og er kaflanum ætlað að varpa ljósi á mikilvægar áherslur í 

tengslum við stöðu kvenna á vinnumarkaði.  

1.2.3 Konur og vinnumarkaðurinn 

Aukin atvinnuþátttaka kvenna hefur einkennt vinnumarkaðinn síðustu áratugi og starfssvið 

kvenna er orðið fjölbreyttara samfara aukinni menntun og atvinnuþátttöku. Kynjaskipting 

starfa er þó enn einkennandi fyrir íslenskan vinnumarkað. Karlar eru ofar í valdastigum 

atvinnulífsins en konur og þeir virðast einnig búa við betri starfsþróunarmöguleika (Allen, 

French og Poteet, 2016; Eygló Harðardóttir, 2015; Velferðarráðuneytið, 2015). Teigen og 

Reisel (2014) segja að ástæðan fyrir því valdaójafnvægi sem þróast hefur milli kynjanna eigi 

sér uppruna í fordómum, staðalímyndum og rótgrónum hugmyndum um eiginleika kvenna 

og karla sem hafi áhrif bæði á framboð og eftirspurn á vinnumarkaði.  

Lífsskeiðakenning Super (e. life span theories) (1990) spannar starfsþróun mannsins frá 

fæðingu og allt þar til fólk hefur yfirgefið vinnumarkaðinn. Hann segir þróun starfsferils 

samofna þróun sjálfsmyndar og tengjast persónuleika, hæfni, gildismati, viðhorfi, áhuga 

einstaklinga og reynslu af vinnumarkaði. Super telur að þróun starfsferils feli í sér öll þau 

störf og verkefni sem einstaklingurinn tekst á við í mismunandi lífshlutverkum (e. life roles) á 

æviskeiðinu og að öll hlutverk einstaklings skipti máli þegar náms- og starfsferillinn er 

skoðaður. Í kenningunni er fjallað um megin hlutverkin fimm sem tengjast námi, starfi, 

fjölskyldu, samfélagsþátttöku og tómstundum.  
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Super fjallaði um starfsþroska (e. career maturity) í kenningu sinni en hugtakið segir til um 

hversu reiðubúinn einstaklingurinn er að takast á við þau verkefni sem fylgja starfsþróuninni 

í tengslum við val á námi og starfi. Super skilgreindi fimm þroskastig á lífs- og starfsferlinum. 

Þar á meðal er aldursskeiðið 45 til 65 ára, en þá er algengt að einstaklingurinn sé að halda sér 

við (e. maintenance) eða að sækja á ný mið. Má þar nefna að margir halda sér við í starfi og 

sækja sí- og endurmenntun til að standast samkeppni á vinnumarkaði. Rétt er að geta þess 

að þetta aldursskeið samræmist skilgreiningu á þriðja aldrinum sem fjallað var um hér að 

framan (Kautonin, Luoto, Tonikoski, 2010; Schuller og Watsson, 2009).  

Upphaflega miðaðist kenning Super við hvíta karlmenn í millistétt en seinna útfærði hann 

hugmyndir sínar fyrir konur. Hann benti á að starfsferilsmynstur kvenna hefði tekið miklum 

breytingum í kjölfar samfélagslegra breytinga, sem færðu konur inn í heim fjölbreyttari 

starfa. Super fjallar um ýmis atriði sem tilheyra lífshlutverkum kvenna, en þau eru til að 

mynda að vera móðir, amma, dóttir, eiginkona, nemi, starfsmaður og samfélagsþegn. Þannig 

hentar lífsskeiðakenning Super vel þegar fjallað er um starfsferil kvenna þar sem konur 

virðast aðlaga starfsferil sinn að heimilisstörfum, fjölskylduábyrgð, sjálfboðaliðastörfum og 

tómstundum (Allen, French og Poteet, 2016; Betz, 1994; Super, 1990).  

Nancy Betz (1994; 2005) hefur skoðað starfsferilsþróun kvenna. Hún hefur meðal annars 

skrifað um hindranir sem standa í vegi fyrir náms- og starfsvali kvenna og skipt þeim upp í 

þrjá flokka. Fyrsti flokkurinn eru samfélagslegar hindranir (e. environmental), sem vísa til 

kynhlutverka og staðalímynda starfa. Betz bendir á að skólakerfið getur viðhaldið 

kynbundinni félagsmótun og þannig haft áhrif á náms- og starfsval einstaklinga. Næsti 

flokkur eru félagsmótaðar hindranir (e. socialized) sem eru til marks um togstreitu milli 

starfsferils og fjölskyldu, en þar segir Betz að konur velji frekar störf sem samræmist 

fjölskylduábyrgð svo þær nái að samstilla öll hlutverk sín. Síðasti flokkurinn kallast 

hugarfarslegar hindranir (e. internal) og tengjast þáttum eins og sjálfsmati einstaklinga, en 

dæmi eru um að konur meti færni sína oft lægri en karla og þá sérstaklega á hefðbundnum 

karlasviðum (Betz, 2005). Betz hefur jafnframt bent á að sterk sjálfsmynd skipti máli í 

atvinnuleit. Fólk með góða sjálfsmynd velur frekar starf sem tengist áhuga en fjölskyldu eða 

öðrum utanaðkomandi þáttum (Betz, 1994). Hugmyndir Betz samræmast að mörgu leyti 

kenningu Super en báðar kenningarnar varpa ljósi á líffræðileg einkenni, félagsleg hlutverk 

og gildi sem einstaklingar tileinka sér.  
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Vegna lífsseigra staðalímynda um mikilvægi atvinnu fyrir karlmenn, eru þeir oftar tengdir 

við þá ímynd að bera meginábyrgð á fjármálum fjölskyldunnar. Þess vegna hafa þær ályktanir 

gjarnan verið dregnar, að óvissa á vinnumarkaði og atvinnuleysi sé erfiðari fyrir karla en 

konur, því slíkt ógni starfstengdri sjálfsmynd þeirra (Paul og Moser, 2009). Þó er talið að í 

löndum þar sem atvinnuþátttaka kvenna er mikil, eins og á Norðurlöndunum, líti konur 

einnig á sig sem fyrirvinnu fjölskyldunnar ekki síður en karlar og þar af leiðandi er algengt að 

konur upplifi einnig vanlíðan í kjölfar atvinnumissis (Hammarström, Gustafsson, Strandh, 

Virtanen, Janlert, 2011; Lewis, 2001).  

Í yfirlitsgrein O‘Neil, Hopkins og Bilimoria (2008) er farið yfir rannsóknargreinar um 

starfsferil kvenna sem gefnar voru út á árunum 1990 til 2006. Þar kemur fram að starfsþróun 

kvenna sé að mörgu leyti flóknari en karla. Kynjahlutverk, óréttlæti í ráðningum og að bera 

ábyrgð á fjölskyldu getur flækst fyrir og hamlað konum við starfsval og stöðuhækkanir. Fleiri 

rannsóknir hafa einnig sýnt að vegna stöðu kvenna, séu þær ekki álitnar aðalfyrirvinna 

fjölskyldunnar og vegna þeirra karllægu gilda sem ríkja á vinnumarkaði, virðast konur líklegri 

til að gegna störfum sem eru í eðli sínu ótrygg (Menéndez o.fl., 2007). Þá hefur jafnframt 

verið talað um að konur séu líklegri til að upplifa meira óöryggi í starfi þar sem þær eru síður 

í valdastöðum og hafa þar af leiðandi minna aðgengi að upplýsingum og almennt minna 

aðgengi að störfum á vinnumarkaði (Ásta Snorradóttir, 2009). 

Áskoranir kvenna í tengslum við atvinnu og einkalíf koma fram í fleiri greinum. Þrátt fyrir 

hækkandi aldur, bera konur oft meginábyrgð á heimilishaldi og gegna einnig mikilvægum 

hlutverkum innan fjölskyldunnar, til dæmis í umönnun á eldri fjölskyldumeðlimum sem og 

barnabörnum (Stier og Endeweld, 2015). Þegar aukin krafa um umönnun er innan 

fjölskyldunnar virðast konur frekar en karlar setja starf sitt til hliðar. Ófaglærðar konur og 

konur sem ekki hafa sterka sjálfsmynd virðast vera líklegri til að láta undan þeim þrýstingi 

(Gordon, Whelan-Berry og Hamilton, 2007. Þannig virðist sem konur aðlagi starfsferil sinn að 

þörfum fjölskyldunnar og að starfsval þeirra feli þess vegna ekki í sér sjálfsskoðun (Helga 

Eysteinsdóttir, 2006), sem talin er forsenda farsællar ákvarðanatöku í starfsvali (Betz, 1994; 

Super, 1990).  

Gallo o.fl. (2009) fylgdust með eldri einstaklingum yfir tveggja ára tímabil sem höfðu orðið 

fyrir ótímabærum atvinnumissi í Bandaríkjunum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru á þann 

veg að konur færu verr út úr atvinnuleysi en karlar, þar sem heilsu kvenna hrakaði marktækt 
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meira en heilsu karla. Í ljós kom að atvinnuleysið hafði minni áhrif á heilsu tekjuhærri kvenna 

en þeirra sem höfðu lægri tekjur áður en þær misstu vinnuna. Þá kom einnig í ljós að 

hjónaband virtist hafa áhrif, þar sem ógiftar konur voru með marktækt verri heilsu en þær 

sem voru giftar á meðan rannsóknin fór fram. Þessar niðurstöður benda til þess að 

félagslegur og fjárhagslegur stuðningur maka geti dregið úr andlegri streitu og líkamlegri 

vanlíðan í kjölfar atvinnuleysis. 

Komið hefur fram að menntunarskortur og lélegt tengslanet sé meðal þess sem konur 

telja sem hindrun í atvinnuleit. Margar segjast sjaldan eða aldrei fá svör við umsóknum 

sínum og að samskipti við atvinnurekendur einkennist af virðingarleysi. Í rannsókn Nunez og 

Livanos (2010) var fjallað um gildi menntunar á langtímaatvinnuleysi. Þar kemur fram að 

mikil menntun dragi almennt úr hættu á að lenda í langtímaatvinnuleysi. Fólk með litla 

menntun hefur þó meiri möguleika á að fá vinnu, en þeir sem eru með menntun sem er talin 

í meðallagi. Mögulegar ástæður þess eru að fólk með minni menntun er talið eiga auðveldara 

með að aðlaga sig að hinum ýmsu störfum og geri minni kröfur um störf en þeir sem eru með 

meiri menntun. Þeir síðarnefndu eru fremur fastari fyrir og hafni störfum sem þeim finnst 

ekki henta. Í rannsókninni kom einnig fram að karlmenn eru almennt betur staddir á 

vinnumarkaði en konur. Þær eiga minni möguleika á að fá vinnu og þurfa að leita lengur. 

Niðurstöður íslenskra rannsókna hafa einnig sýnt að menntun er áhrifavaldur í atvinnuleit 

meðal íslenskra kvenna (Kristín Elfa Ketilsdóttir, 2010; Helena Jónsdóttir, 2009).  

Íslensk rannsókn á stöðu og líðan karla og kvenna sem misstu vinnuna hjá 

fjármálafyrirtækjum í kjölfar fjármálahrunsins, sýnir að atvinnulausar konur komu verr út en 

karlar í öllum mælingum sem voru gerðar á andlegu álagi sem bæði kyn upplifðu í kjölfar 

atvinnumissis (Snorradóttir, Rafnsdóttir, Tómasson og Vilhjálmsson, 2013). Rannsóknin sýndi 

einnig að erfiðara virtist fyrir konur en karla að fá vinnu á ný, en 45,5% kvenna og 31,4% 

karla sem höfðu misst vinnunna eftir fall bankanna haustið 2008, voru ennþá atvinnulaus 

sumarið 2009. Konur og karlar sem höfðu háskólapróf voru líklegri til að hafa fengið vinnu 

aftur en þau sem voru með lægra menntunarstig. Yngra fólk var jafnframt líklegra til að hafa 

fengið vinnu aftur en það eldra. Einnig kom í ljós að aldur virtist frekar vinna gegn því að 

konur fengju vinnu á ný en karlar. Marktækt fleiri konur en karlar sögðu það að missa 

vinnuna hefði verið þeim áfall (Snorradóttir, Rafnsdóttir, Tómasson og Vilhjálmsson, 2013).  
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Af framangreindri umfjöllun má sjá að konur mæta gjarnan áskorunum í tengslum við 

atvinnu og einkalíf. Kenningar og rannsóknir hafa leitast við að skoða starfsferilsþróun 

kvenna með áherslu á aldur, menntun, lífshlutverk, atvinnuleysi og atvinnumöguleika. Það er 

ljóst að bakgrunnur einstaklinga mótar skoðanir, ákvarðanir og gildismat sem snertir upplifun 

og reynslu viðkomandi. Þessi atriði þarf að hafa í huga þegar atvinnumál kvenna eru skoðuð 

á annað borð, meðal annars svo hægt sé að bæta úrræði og ráðgjöf fyrir umræddan hóp. Í 

næsta kafla verður kastljósinu varpað á tilgang og tilurð vinnumarkaðsúrræða og hvernig 

ráðgjöf og stuðningur koma að gagni fyrir einstaklinga í atvinnuleit.  

1.3 Vinnumarkaðsúrræði  

Samkvæmt Vinnumálastofnun (2016a) eru vinnumarkaðsúrræði tímabundin verkefni sem 

geta verið hagur bæði atvinnurekenda og einstaklinga í atvinnuleit. Markmið 

vinnumarkaðsúrræða er að draga úr atvinnuleysi, koma í veg fyrir að atvinnulausir missi 

tengsl sín við atvinnulífið og stuðla að virkni og bættum möguleikum til atvinnuþátttöku að 

nýju. Þau miða ekki einungis að því að halda fólki virku þrátt fyrir atvinnuleysi, heldur gegna 

þau einnig félagslegum og sálrænum tilgangi og geta til dæmis hindrað félagslega einangrun. 

Þannig er lagt upp úr því að atvinnuleitendur fái margvíslegan stuðning í atvinnuleysinu 

(Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 2009b).  

Úrræðin skiptast annars vegar í námskeið um sjálfstyrkingu, starfsleit eða til að bæta 

tiltekna færni. Einnig eru til úrræði eins og starfsúrræði sem fela í sér starfskynningu, 

starfsþjálfun eða reynsluráðningu, ráðgjöf og námsúrræði. Þá er gjarnan í boði atvinnutengd 

endurhæfing einstakra hópa (Lög um vinnumarkaðsgerðir, nr. 55/2006). Einnig er um að 

ræða starfsþjálfun og sérstök átaksverkefni, þar sem atvinnurekandi getur ráðið atvinnu-

leitanda með samningi til starfa í allt að sex mánuði með styrk frá Vinnumálastofnun 

(Vinnumálastofnun, 2011). Vinnumarkaðsúrræði geta stuðlað að því að atvinnulausir komist 

aftur inn á vinnumarkað. Úrræðin eru þannig góð leið til að öðlast starfsreynslu og hæfni á 

ný, auk þess sem þau styrkja um leið tengslanet atvinnuleitenda á vinnumarkaði. Þegar fólk 

tekur þátt í vinnumarkaðsúrræðum fær það réttindi til bóta. Atvinnuleysisbætur eru 

tímabundin fjárhagsaðstoð meðan atvinnuleitendur finna nýja vinnu eftir atvinnumissi (Lög 

um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006). 

Talið er að þátttaka í úrræðum sem atvinnulausum einstaklingum stendur til boða geti 

haft jákvæð áhrif á líðan þeirra. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að atvinnulausir 
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einstaklingar sem taka þátt í sameiginlegum úrræðum fyrir atvinnuleitendur sýni meiri 

sjálfsstjórn, hafi meira sjálfsálit og sé almennt bjartsýnni í atvinnuleit, í samanburði við þá 

sem ekki taka þátt (Hanisch, 1999). Þar að auki nýtast vinnumarkaðsúrræði best þegar fólk er 

viljugt til að taka þátt í þeim og þegar úrræðin miðast við að bæta færni fólks með þjálfunar‐ 

og starfstengdum úrræðum. Úrræði sem bæta tengsl og samskipti skapa fólki betri aðlögun 

inn á vinnumarkað og hvetja fólk til vinnuvilja (Nordlund, 2011). Sem dæmi um 

vinnumarkaðsúrræði fyrir miðaldra og eldra fólk hér á landi má nefna átak sem sett var á 

laggirnar í kjölfar efnahagshrunsins undir yfirskriftinni Þor – þekking og reynsla til að vinna 

gegn langtímaatvinnuleysi. Markmið verkefnisins var að ná til fólks sem hafði verið 

atvinnulaust í tólf mánuði eða lengur og virkja þátttöku þess í fjölbreyttum 

vinnumarkaðsúrræðum (Vinnumálastofnun, 2010).  

Munur er á þátttöku kynjanna í vinnumarkaðsúrræðum. Svo virðist sem karlar taki frekar 

þátt í starfstengdum úrræðum og styttri námskeiðum, en fleiri konur nýta sér lengra nám og 

endurmenntun. Þá leiða úrræði sem karlar nýta sér frekar til ráðningarsambands, en úrræði 

sem konur nýta sér (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2014; Vinnumálastofnun, 2015).  

Vinnumálastofnun setti sér það markmið að efla þjónustu og fjölga starfstengdum 

vinnumarkaðsúrræðum fyrir konur á árinu 2015. Starfstengt vinnumarkaðsúrræði eða 

svokölluð starfsþjálfun á vinnustað, er árangursríkt úrræði þar sem meirihluti þátttakenda 

heldur áfram á vinnumarkaði að lokinni starfsþjálfun, ýmist hjá sama atvinnurekanda eða á 

nýjum vinnustað. Á árinu 2015 fengu 676 atvinnuleitendur starf á grundvelli starfstengdra 

vinnumarkaðsúrræða, 346 karlar og 330 konur. Hlutur kvenna í starfsþjálfun innan fyrirtækja 

var 50% af heildarfjölda starfsþjálfunartækifæra. Árangur úrræðisins var góður, þannig voru 

81% þeirra karla sem fóru í starfstengd vinnumarkaðsúrræði ekki á atvinnuleysisskrá, þremur 

mánuðum eftir að úrræðinu lauk og 86% kvenna. Alls var hlutfall þeirra sem ekki voru á 

atvinnuleysisskrá að þremur mánuðum liðnum eftir úrræði 83,5% (Vinnumálastofnun, 2015).  

Af framangreindri umfjöllun má sjá að stuðningur, ráðgjöf og styðjandi úrræði geta komið 

að gagni fyrir einstaklinga í atvinnuleit. Ætla má að vinnumarkaðsúrræði geti skipt sköpum 

fyrir fólk sem ekki hefur mikið tengslanet í kringum sig, enda er tilgangur þeirra margþættur 

og meðal annars að hindra félagslega einangrun, efla samskipti og skapa tengingar inn á 

vinnumarkað. Þess vegna er forvitnilegt að kanna hvort miðaldra og eldri konur hafi nýtt sér 

vinnumarkaðsúrræði og heyra upplifun þeirra af slíkum stuðningi í tengslum við atvinnuleysi 
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og atvinnuleit. Niðurstöðurnar gætu komið að gagni fyrir ráðgjafa og stofnanir sem sinna 

málefnum atvinnulausra kvenna í eldri aldurshópum. 

1.4 Rannsóknarspurningar 

Niðurstöður fyrri rannsókna benda til þess að atvinnumissir geti komið hart niður á miðaldra 

og eldra fólki sem hefur langan starfsferil að baki. Þar að auki bendir margt til þess að eldri 

atvinnuleitendur upplifi erfiðleika við að komast aftur inn á vinnumarkað og algengt er að 

þeir upplifi neikvæð viðhorf í atvinnuleit. Þetta ástand má meðal annars rekja til aldurs, 

menntunarskorts og örra tæknibreytinga, en svo virðist sem atvinnurekendur og stjórnendur 

á vinnumarkaði meti ekki reynslu, þekkingu og starfsgetu eldra fólks að verðleikum.  

Tímabært er að afla nýrrar þekkingar á stöðu atvinnumála miðaldra og eldra fólks, en 

slíkar rannsóknir voru áberandi eftir efnahagshrunið. Vinnumarkaðurinn er breytingum 

háður og þess vegna þarf að kortleggja framþróun, breytingar og möguleg úrræði fyrir ólíka 

aldurshópa á vinnumarkaði. Kanna þarf hvernig eldra starfsafl og þá konur sérstaklega, 

upplifa starfsþróunarmöguleika í ljósi aukinnar atvinnuþátttöku. Atvinnulífið gerir í ríkari 

mæli kröfu um að vinnuaflið búi yfir færni, kunnáttu og menntun sem samsvarar þeirri hröðu 

þróun sem einkennir nútímasamfélag. Auk þess er þjóðin að eldast samhliða bættum 

lífskjörum og aukinni getu til virkrar þátttöku á vinnumarkaði meðal þeirra sem komnir eru á 

seinni stig starfsferilsins. Í ljósi framangreindra atriða og þeirra lýðfræðilegu breytinga sem 

einkenna vinnumarkaðinn, er vert að fylgjast með stöðu og starfsþróun miðaldra og eldra 

vinnuafls. Hérlendar vinnumarkaðsrannsóknir greina talsverðan kynjamun á atvinnuþátttöku 

eldri aldurshópa. Það vekur jafnframt athygli að hátt hlutfall er meðal langtímaatvinnulausra 

kvenna, sem komnar eru yfir miðjan aldur.  

Markmið þessarar eigindlegu rannsóknar er að kanna upplifun kvenna 50 ára og eldri af 

atvinnuleysi og atvinnuleit. Til að nálgast þessi markmið er eftirfarandi rannsóknarspurning 

höfð að leiðarljósi: Hvernig lýsa miðaldra og eldri konur upplifun sinni af atvinnuleysi og 

atvinnuleit? Til að svara rannsóknarspurningunni eru einnig settar fram undirspurningar: 

 Hvað einkennir náms- og starfsferil þátttakenda? 

 Hver er upplifun þátttakenda af atvinnuleysi? 

 Hvernig lýsa þátttakendur atvinnuleit á seinni stigum starfsferilsins? 

 Hverjar eru þarfir hópsins varðandi stuðning og úrræði í atvinnuleysi? 
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2. Aðferð 

Rannsókn þessi er unnin með eigindlegri aðferðafræði. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru 

notaðar til að fanga félagslegan veruleika, þar sem reynt er að öðlast skilning á aðstæðum, 

reynslu og hegðun þeirra einstaklinga sem rannsóknin beinist að (Berg, 2009; Bogdan og 

Biklen, 2007). Þar sem markmiðið með þessari rannsókn er að kanna upplifun og reynslu 

kvenna 50 ára og eldri af atvinnuleysi og atvinnuleit, var þessi aðferð talin henta 

viðfangsefninu vel. Reynt er að skyggnast inn í hugarheim kvennanna, heyra þeirra sjónarmið 

og lýsa eins og kostur er lífi kvenna, sem hafa upplifað atvinnuleysi og atvinnuleit á seinni 

stigum starfsferils. Í rannsókninni eru notuð opin einstaklingsviðtöl (e. in-depth interview) og 

var sú aðferð valin, þar sem leitast er við að öðlast djúpan skilning á reynslu og skynjun 

þátttakenda (Hennink, Hutter og Baily, 2011). Þannig er lögð áhersla á að kanna reynsluheim 

viðmælenda eða hina lifuðu reynslu, þar sem þátttakendur tjá sig með eigin orðum um líf 

sitt, hugsanir og tilfinningar (Esterberg, 2002; Kvale og Brinkman, 2009).  

2.1. Þátttakendur  

Rannsóknin byggir á opnum viðtölum við sex konur á aldrinum 54 til 66 ára sem hafa 

upplifað atvinnuleysi og atvinnuleit á seinni stigum starfsferils. Þátttakendur voru valdir með 

markvissu úrtaki (e. purposive sampling), en þá eru valdir einstaklingar sem taldir eru henta 

vel, því þeir geti gefið miklar upplýsingar um rannsóknarefnið (Esterberg, 2002). Upphaflega 

voru sett þau skilyrði, að þátttakendur væru konur 50 ára og eldri, sem hefðu reynslu af 

atvinnuleysi og atvinnuleit í að minnsta kosti sex mánuði. Ekki reyndist unnt að fá nægilega 

marga þátttakendur samkvæmt þessum skilyrðum þar sem of fáar konur gáfu kost á sér. Því 

var ákveðið að breyta skilyrðum og leita eftir konum sem komnar væru yfir miðjan aldur og 

hefðu almennt reynslu af atvinnuleysi og atvinnuleit á seinni stigum starfsferilsins. Þessi 

viðmið voru sett til þess að tryggja annars vegar, að þátttakendur hefðu upplifað 

atvinnumissi og tímabil án atvinnu og hins vegar að þeir hefðu nýlega reynslu af atvinnuleit. 

Að lokum samþykktu sex viðmælendur þátttöku í rannsókninni. Það eru konur sem komnar 

eru yfir fimmtugt og hafa upplifað atvinnuleysi frá fjórum mánuðum og upp í sex ár. Þrjár 

þeirra eru enn án atvinnu. Það vakti athygli að allar konurnar höfðu mikinn áhuga á því að 

deila reynslu sinni. Hér verður gerð grein fyrir þátttakendum í rannsókninni, en til að tryggja 



  

27 

nafnleynd og trúnað hefur nöfnum þeirra verið breytt og þeim gefin gervinöfn. Aðstæður 

þátttakenda eru svohljóðandi: 

Birna á sextugsaldri, gift og á uppkomin börn. Var sagt upp störfum og var án atvinnu í 

fjóra mánuði eða þar til hún fékk vinnu í gegnum vinatengsl. Hefur háskólamenntun. 

María á sextugsaldri, gift og á uppkomin börn. Sagði starfi sínu lausu og var án atvinnu í 

sex mánuði, þar til hún fékk starf sem hún sótti um. Hefur lokið iðnmenntun. 

Erla á sextugsaldri, í sambúð og á uppkomin börn. Henni var sagt upp störfum og var án 

atvinnu í fjóra mánuði eða þar til fékk starf sem hún sótt um. Hefur lokið gagnfræðiprófi. 

Júlíana á sjötugsaldri, fráskilin og á uppkomin börn. Bjó erlendis og hefur verið í 

atvinnuleit frá því að hún flutti til landsins. Hefur lokið áföngum og námskeiðum frá háskóla. 

Helena á sjötugsaldri, fráskilin og á uppkomin börn. Var sagt upp störfum vegna 

hagræðinga og er enn án atvinnu. Hefur lokið gagnfræðaprófi.  

Dóra á sjötugsaldri, gift og á uppkomin börn. Missti vinnuna þegar fyrirtækið sem hún 

starfaði hjá hætti starfsemi, hefur verið í atvinnuleit síðan. Hefur lokið gagnfræðaprófi. 

2.2. Gagnaöflun og úrvinnsla 

Vinna við rannsóknina hófst í febrúar 2016 og lauk í janúar 2017. Undirbúningur hófst með 

gerð rannsóknaráætlunar og fræðilegum textaskrifum þar sem viðfangsefni rannsóknarinnar 

var ígrundað. Nokkrum mánuðum síðar hófst leit að mögulegum viðmælendum til að hefja 

gagnaöflun. Gerð var auglýsing sem sett var á samskiptavefsíðu á internetinu (Facebook). 

Auk þess var haft samband við náms- og starfsráðgjafa hjá Vinnumálastofnun sem gat bent á 

nokkra þátttakendur. Eftir að hafa fengið ábendingar um konur, sem voru tilbúnir að taka 

þátt í rannsókninni, var haft samband við þær símleiðis og þeim kynnt stuttlega fyrirkomulag 

og tilgangur rannsóknarinnar. Í símtölunum var einnig ákveðið hvar og hvenær viðtölin gætu 

farið fram. Allir þátttakendur brugðust vel við og í kjölfarið hófst gagnaöflun.  

Söfnun gagna fór fram með viðtölum við þátttakendur á tímabilinu frá því um miðjan 

október 2016 og fram í nóvember sama ár. Tekin voru opin einstaklingsviðtöl við sex konur 

og voru viðtölin 40-70 mínútur að lengd. Viðtölin fóru fram á heimilum þátttakenda, að 

frátöldu einu viðtali, sem fór fram á heimili rannsakanda að ósk þátttakanda og var fúslega 

brugðist við þeirri ósk.  
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Farið var með allar upplýsingar sem komu fram sem trúnaðarmál og í upphafi hvers 

viðtals var þátttakendum gert ljós að þeir gætu hætt þátttöku ef þeir óskuðu eftir því. Í 

framhaldi skrifuðu þeir undir trúnaðaryfirlýsingu og samþykki vegna þátttöku (fylgiskjal 1) 

þar sem kom fram að farið yrði með öll gögn sem trúnaðarupplýsingar og að gögnum yrði 

eytt að lokinni afritun og greiningu gagna.  

Í viðtölunum var stuðst við viðtalsramma sem byggður var á rannsóknarspurningum 

(fylgiskjal 2) en þess var þó gætt að þátttakendur gætu tjáð sig óhindrað (Berg, 2009). Aflað 

var upplýsinga um bakgrunn viðmælenda þar sem spurt var um fjölskylduhagi, náms- og 

starfsferil og ástæður atvinnumissis. Einnig var spurt um lengd atvinnuleysis og áhrif þess á 

líðan þátttakenda. Þeir voru einnig spurðir um reynslu af atvinnuleit, hver viðbrögð hefðu 

verið við atvinnuumsóknum og hvernig þeir telja atvinnuhorfur sínar vera. Að lokum voru 

þátttakendur inntir eftir því hvort og þá hvar þeir hefðu leitað stuðnings í atvinnuleysinu, 

hvernig þeim hafi líkað sá stuðningur og hvers þeir sakni helst varðandi stuðning og úrræði í 

atvinnuleysinu.  

Öll viðtölin voru hljóðrituð með stafrænu upptökutæki og síðan afrituð eins fljótt og 

mögulegt var, ýmist samdægurs eða einum degi síðar. Skráður var niður aðdragandi hvers 

viðtals sem og hugleiðingar við lok þess. Auk þess skráði rannsakandi einnig athugasemdir 

sem kviknuðu við afritun. Vettvangsnótur viðtalanna telja um 130 blaðsíður. Eftir afritun og 

skráningu gagna fór fram greining á þeim.  

Við gagnagreiningu var stuðst við nálgun grundaðrar kenningar (e. grounded theory). Sú 

nálgun samanstendur af fjölþættum verkferlum sem eru kerfisbundnir en sveigjanlegir og 

leiða rannsakanda áfram um hvernig safna skuli gögnum og greina þau. Þar sem efni 

þessarar rannsóknar byggir á lýsandi rannsóknargögnum og aðleiðslu, þar sem kenningar og 

tilgátur geta sprottið úr gögnunum, var grunduð kenning talin ákjósanleg við gagnagreiningu. 

Slíkt ferli auðveldar rannsakanda jafnframt að lesa í gögnin og að svara rannsóknar-

spurningunni (Esterberg, 2002; Kvale og Brinkman, 2009).  

Til að flokka gögnin og öðlast skilning á þeim var stuðst við tvenns konar kóðun. Til að 

byrja með var notuð opin kóðun (e. open coding) þar sem gögnin voru lesin gaumgæfilega og 

leitað að hugtökum, þemum eða kóðunarflokkum. Í framhaldi var unnið út frá markvissri 

kóðun (e. focused coding) þar sem gögnin voru lesin ítarlega út frá einum kóðunarflokki og 

þannig leitað eftir ákveðnum atriðum í gögnunum sem tengjast viðkomandi efnisatriði. 
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Þannig skýrðist hvaða þemu ættu sér raunverulega stoð í gögnunum og hvaða megin- og 

undirþemu komu fram (Charmaz, 2006).  

Líkt og þekkist í aðferðum grundaðrar kenningar var leitast við að fá sem fjölbreyttasta 

mynd af viðfangsefninu. Við gagnagreiningu var því stuðst við sífelldan samanburð (e. 

constant comparative method) sem örvar hugsun og skilning rannsakanda á efninu og 

innihaldi þess. Gögnin voru lesin margsinnis á meðan á greiningu stóð, borin saman og 

flokkuð eftir eiginleikum með það að markmiði að fá fram betri skilning. Gagnaöflunin og 

markviss greining gagna leiddi loks til þess að þemu og hugtök tóku á sig mynd sem átti 

uppruna sinn í gögnunum (Charmaz, 2006; Kvale og Brinkman, 2009). Eftir að unnið hafði 

verið úr viðtölunum var öllum gögnum eytt.  

2.3. Siðferðileg álitamál 

Mikilvægt er að eigindlegar rannsóknir standist siðferðilegar kröfur. Rannsakandi þarf að 

vera meðvitaður um eigin ábyrgð og þann siðferðislega vanda sem getur komið upp sem 

snerta samskipti og skilning rannsakanda og þátttakenda. Rannsakandi þarf að vera á 

varðbergi gagnvart þeim möguleika að viðtalið umbreytist í samtal um persónulegar 

upplýsingar um líf þátttakandans sem koma öðrum ekki við og eru utan sviðs 

rannsóknarinnar (Ástríður Stefánsdóttir, 2013). Hafa þarf í huga að þegar viðtöl eru tekin við 

einstaklinga sem upplifa stöðu sína veika í samfélaginu og fara að segja frá sjálfum sér, getur 

það vakið upp sárar tilfinningar. Í ljósi þess að atvinnuleysi og atvinnuleit getur verið 

þungbær reynsla, var ég meðvituð um að viðtölin gætu leiðst í ófyrirséðar áttir. Þess vegna 

var lögð sérstök áhersla á tilgang og markmið rannsóknarinnar í gegnum viðtölin. Einnig var 

hugað að heiðarleika, réttlæti, trúnaði og virðingu gagnvart viðmælendum til að stuðla að 

traustu sambandi rannsakanda og viðmælenda og til að auka réttmæti niðurstaðna (Hennink 

o.fl., 2011; Kvale og Brinkman, 2009).  

Í eigindlegum rannsóknum skiptir máli að reynsla og skoðanir viðmælenda séu hafðar í 

fyrirrúmi. Til þess að lágmarka áhrif af reynslu rannsakanda, er mikilvægt að hann sé 

meðvitaður um eigin hugmyndir og skoðanir um rannsóknarefnið og ígrundi það allt 

rannsóknarferlið. Ígrundun krefst gagnrýninnar sjálfsskoðunar á það hvernig félagslegur 

bakgrunnur og fyrirframgefnar hugmyndir hafa áhrif á rannsóknina (Creswell, 2007). Þar sem 

efnið er mér hugleikið og ég þekki til einstaklinga sem hafa upplifað atvinnuleysi á efri árum, 

fannst mér mikilvægt að vera meðvituð um það í gegnum rannsóknarferlið. Ég lagði mig fram 
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við að setja reynslu mína og þekkingu á viðfangsefninu til hliðar eins og kostur var og beitti 

mér eftir bestu getu að túlka það sem fram kom í gögnunum, án þess að lita það út frá eigin 

hugmyndum. Auk þess hafði ég siðareglur Félagsvísindadeildar Háskóla Íslands til hliðsjónar 

til að tryggja að ekki væri farið út fyrir siðferðileg mörk (Háskóli Íslands, e.d.). 
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3. Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna reynslu kvenna 50 ára og eldri af atvinnuleysi og 

atvinnuleit. Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum úr viðtölunum við þátttakendur. 

Niðurstöðum er skipt í fjóra hluta með hliðsjón af rannsóknarspurningum og síðan farið yfir 

helstu niðurstöður með þær til hliðsjónar. Í fyrsta lagi er fjallað um náms- og starfsferil 

kvennanna og hvað þær telja að einkenni hann. Því næst er rætt um áhrif atvinnuleysis á 

stöðu og líðan þátttakenda. Í framhaldi er sjónum beint að upplifun þeirra af atvinnuleit og 

að lokum hverjar þær telja þarfir sínar vera varðandi stuðning og úrræði í atvinnuleysinu.  

3.1. Áhrifavaldar á náms- og starfsferil  

Spurt var um náms- og starfsferil viðmælenda í þeim tilgangi að fá fram upplýsingar um 

bakgrunn þeirra, menntun og fyrri störf. Allar konurnar töluðu um að hafa aðlagað náms- og 

starfsferil sinn að fjölskylduaðstæðum og voru slíkar ákvarðanir ýmist teknar meðvitað eða 

ómeðvitað. Hér kom fram eitt megin þema, en konunum bar saman um að fórnfýsi, 

fjölskylduábyrgð og kvenlæg hlutverk hafi haft áhrif á náms- og starfsferil þeirra.  

Fórnfýsi, fjölskylduábyrgð og kvenlæg hlutverk 

Viðmælendur hafa fjölbreyttan náms- og starfsferil að baki. Þær hafa ýmist lokið 

gagnfræðaprófi, iðnmenntun, stúdentsprófi eða menntun á háskólastigi. Starfsferill þeirra 

spannar einnig ólík störf sem flest eiga það sameiginlegt að teljast til hefðbundinna 

kvennastarfa. Má þar nefna þrif og ræstingar, þjónustustörf, umönnun á ungum sem 

öldnum, störf við snyrtingu og ýmis skrifstofustörf.  

Nokkrir þátttakendur telja að miklar viðhorfsbreytingar hafi átt sér stað í samfélaginu á 

undanförnum áratugum, sérstaklega varðandi nám og störf kvenna. Í frásögnum þeirra kom 

fram að almennt væru starfsþróunarmöguleikar yngri kvenna meiri en hjá þeim eldri, þar 

sem menntun hafi mikið að segja um starfsmöguleika. Erla sagði: „Í dag fara bara allir í 

framhaldsnám... það er bara þannig og fólk hefur svo mikil tækifæri... þetta er bara annað en 

var þegar konur áttu helst að vera heima“. Þær Dóra, Erla og Helena luku skyldunámi úr 

gagnfræðaskóla sem í þá daga var talin góð menntun. Þær segjast finna fyrir því að 

menntunarskorturinn hafi áhrif á stöðu þeirra á vinnumarkaði í dag. Aðspurð um menntun 

segir Dóra: 
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Þegar ég var ung var talin góð menntun að taka gagnfræðipróf... ég veit nú 
ekki hvað það miðast við í dag en það var talin góð menntun og ég fékk 
bara fína vinnu upp úr því þegar ég var 17 ára. Ég vann lengi þar og átti 
börn og byrjaði aftur og þannig var þetta í mörg ár [...] svo fór maður bara 
seinna á námskeið fyrir vinnuna og svona eins og þurfti.  

Það kom fram að fórnfýsi og fjölskylduábyrgð kvennanna hefur haft hvað mest áhrif á 

ákvarðanir þeirra varðandi námsferil og störf. Ýmsir áhrifaþættir hafa orðið til þess að 

konurnar hafa þurft að víkja frá eða breyta áætlunum varðandi nám og störf, til dæmis vegna 

fátæktar og fjárhagslegra erfiðleika í barnæsku, búsetu á landsbyggðinni, barneigna og 

barnauppeldis, hjónaskilnaðar og náms- og starfsvals maka. Dóra og Erla hafa unnið 

fjölbreytt störf í gegnum tíðina og hafa báðar verið búsettar bæði á höfuðborgarsvæðinu og 

á landsbyggðinni. Á landsbyggðinni var fábreyttara starfsval og hafa þær þess vegna þurft að 

grípa þau störf sem gefast. Þær hafa þó lengst af náð að skapa sér starfsferil og hefur Dóra 

unnið við umönnunarstörf, skrifstofustörf og verslunarstörf. Hún hefur verið án atvinnu frá 

því hún missti vinnuna þegar fyrirtækið sem hún starfaði hjá hætti starfsemi, síðan eru liðin 

sjö ár. Frá þeim tíma hefur hún verið í markvissri atvinnuleit, sótt námskeið á vegum 

Vinnumálastofnunar og unnið ýmis afleysingastörf. Erla hefur einnig unnið margvísleg störf 

eins og í frystihúsi, við ræstingar og á leikskóla. Fyrir atvinnumissi hafði hún góða vinnu hjá 

stóru fyrirtæki en neyddist til að segja upp vegna sjúkdóms sem herjaði á hana. Í framhaldi 

vann hún ýmis lausastörf og varð „að flakka milli vinnustaða“ vegna veikindanna sem komu í 

veg fyrir að hún gæti stundað vinnu að fullu. Loks fékk hún starf sem hæfði henni og vann 

sem matráður í stóru eldhúsi í tvö ár eða þar til uppsögnin barst. Erla hefur aldrei sest aftur á 

skólabekk en segist vera til í að „læra allt“.  

Aðstæður Helenu eru ólíkar því sem þær eru hjá Dóru og Erlu. Hún hafði ætlað að sækja 

sér meiri menntun að gagnfræðaprófi loknu, en persónulegar aðstæður hennar komu í veg 

fyrir það. Hún vann við ýmis störf en gerði svo hlé á starfsferli sínum þegar hún giftist og 

eignaðist fjölskyldu. Hún fór aftur á vinnumarkað og vann skrifstofustarf hjá einkareknu 

fyrirtæki en missti vinnuna eftir að fyrirtækið hætti starfsemi. Helena hefur nú verið án 

atvinnu í rúmlega tvö ár. Á þeim tíma hefur hún verið í virkri atvinnuleit og sótt námskeið hjá 

Vinnumálastofnun. 

María er sú eina í hópnum sem hefur iðnmenntun. Hún starfaði um árabil við iðn sína en 

var lengi heimavinnandi eftir að hún eignaðist börn. María viðurkennir þó að hún hafi verið 

farin að „iða í skinninu“ að fara út á vinnumarkaðinn aftur þegar börnin voru komin vel af 
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stað í grunnskóla og þá ákvað hún að tímabært væri að fara út á vinnumarkaðinn aftur. Hún 

vann lengi í hlutastarfi, en eftir hrunið urðu kaflaskil í lífi þeirra hjóna sem leiddu til þess að 

María fór í fullt starf. Hún sagði starfi sínu lausu eftir rúmlega tvö ár, sökum þess að henni 

þótti starfið erfitt og ekki í samræmi við það sem upphaflega var lagt upp með.  

Birna hefur menntun á háskólastigi og starfaði í tæpa þrjá áratugi hjá sama 

fjármálafyrirtækinu eða þar til henni var sagt upp vegna breytinga. Starfsferill hennar er því 

fremur einhæfur, en Birna segist búa yfir mikilli reynslu á sínu sviði: „það var alltaf gott að 

vinna hjá þessu fyrirtæki og það endaði bara, pólitísk lokun mætti segja og lítið hægt að gera 

í því“. Birna hefur fengið starf að nýju eftir atvinnumissinn og telur að það hafi hjálpað sér 

mikið að hafa háskólamenntunina: „Ég á þetta próf alltaf... og það færir manni möguleikana 

sko“.  

Náms- og starfsferill Júlíönu er allt annar en hinna kvennanna. Hún hefur margra ára 

reynslu í „dæmigerðri karlastétt“, þar sem tölvur og tækjabúnaður eru allsráðandi. Júlíana 

fór seint út á vinnumarkað eftir að hafa sinnt barnauppeldi og heimilishaldi í mörg ár. Hún 

hafði auk þess reynt að setjast á skólabekk, en sagði að það hafi verið erfitt með stórt heimili 

og af þeim sökum hafi hún ekki lokið náminu: „sko ég er samt alveg búin með 5 ár í háskóla 

þótt ég sé ekki með gráðuna... ég er alltaf að bæta við mig“. Þegar börnin voru komin á legg 

starfaði hún í áratugi í tæknigeiranum og lýsir því að hún hafi mætt miklum fordómum í 

gegnum árin sem lýsa sér í ósanngirni og neikvæðu viðmóti. Hún lýsti því að hafa ekki fengið 

sambærileg tækifæri og karlmenn í sömu stöðu og vitnaði til dæmis í stöðuhækkanir og aðra 

starfsþróunarmöguleika: 

Í mínum bransa er leitað eftir æskunni, það er bara hugmyndin að tæknin 
sé 20 ára bólugrafinn strákur sem er alltaf í tölvuleikjum. Ég meina fólk lítur 
eftir einhverju vissu útliti [...] ég var áþreifanlega vör við það þegar ég vann 
í tæpt ár hjá stóru „karllægu“ fyrirtæki. Manni var sko sagt „þú átt bara að 
sitja þarna hjá stúlkunum, ekki koma á fundina því það er svona 
karlahúmor og þú mundir ekki hafa gaman af þessu [...] sko þarna var þetta 
bara beint í æð, þetta var ekki það sem ég bjóst við sem professional 
manneskja sko. Ég held samt áfram og læt ekkert stoppa mig og ég er alltaf 
að kynna mér nýja hluti.  

Viðmælendur hafa mismunandi viðhorf til þess hversu mikil áhrif framangreindir þættir 

hafa mótað líf þeirra. Þær Helena og Júlíana, sem báðar eru nú fráskildar og atvinnulausar, 

telja að fjölskylduábyrgð og aðrar uppákomur fyrri æviskeiða, hafi mótað og lagt línurnar 
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fyrir núverandi ástand þeirra. Þær töluðu um eftirsjá og rangar ákvarðanir sem þær tóku fyrir 

margt löngu, varðandi það að setja eigin langanir og þrár „ekki í fyrsta sæti“. Þær lýstu því að 

þær hafi frestað skólagöngu og ráðstafað eigin atvinnumálum svo fyrrum eiginmenn þeirra 

gætu farið í nám og „elt sína drauma“. Á meðan sinntu þær kvenlægum hlutverkum og 

aðstoðuðu mennina við þeirra verkefni. Þær nefndu að staða þeirra væri hugsanlega önnur í 

dag ef þær hefðu tekið aðrar ákvarðanir og hugað betur að eigin náms- og starfsferli. Júlíana 

lýsti því til dæmis að ef hún hefði unnið meira á fyrri árum ætti hún meiri lífeyrisréttindi í 

dag. Hún sagði einnig: „Við konurnar fórnum okkur alltaf fyrir fjölskylduna“.  

Þær sem þegar hafa fengið vinnu voru á öðru máli og minntust síður á fyrri ákvarðanir og 

áhrifavalda með eftirsjá. Ein lýsti því að henni þætti fórnfýsi vera hluti af því að tilheyra 

fjölskyldu og önnur nefndi að hún væri þakklát fyrir þá reynslu að hafa fengið að vera 

heimavinnandi til að sjá um barnauppeldi og heimilishald: 

Ég var svo heppin að fá að vera heimavinnandi, þar sem heimilið hafði eina 
ágæta fyrirvinnu. Við lögðum alltaf mikið upp úr því að geta haft þetta 
stabilíte fyrir krakkana... ég var náttúrulega mjög heppin að geta verið 
heima þessi ár, maðurinn minn var í góðu starfi og við höfðum tök á þessu. 

3.2. Blendnar tilfinningar í atvinnuleysi 

Spurt var um áhrif atvinnuleysis á stöðu og líðan viðmælenda. Hér komu fram þrjú megin 

þemu sem lýsa blendnum tilfinningum kvennanna í atvinnuleysinu og þau eru: 

fjárhagsáhyggjur, félagslegur missir og styrkleikar og jákvæð viðhorf. 

Fjárhagsáhyggjur  

Spurt var um hvað viðmælendum þætti erfiðast við atvinnuleysið. Flestar voru sammála um 

að fjárhagslegt óöryggi væri erfiðast og sú tilhugsunin um að hafa lítið milli handanna. Hér 

kom til tals að atvinnuþátttaka og tekjur maka, lengd atvinnuleysis og hjúskaparstaða, hefðu 

mikið að segja. Þær Júlíana og Helena, sem eru fráskildar og án atvinnu, lýstu meiri 

fjárhagsáhyggjum en aðrir viðmælendur. Þær nefna andlegt og fjárhagslegt álag sem skapast 

af því að vera á atvinnuleysisbótum og lýstu því að þeim væri þröngur stakkur sniðinn, enda 

dugi bæturnar skammt. Júlíana upplifir að „útlitið sé svart“ því bótarétturinn sé að klárast og 

bætir við að atvinnuleysið valdi því að ekki sé hægt að horfa langt fram í tímann, heldur sé 

aðeins hægt að „lifa frá mánuði til mánaðar“. Helena tekur í sama streng og lýsir því að 

atvinnuleysisbæturnar dugi ekki fyrir helstu útgjöldum. Þær telja að atvinnuleysið, 
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tekjumissirinn og bæturnar séu einskonar frelsissvipting og lýsa því að það séu viðbrigði að 

vera undir fjárhagslegu eftirliti á atvinnuleysisbótum og mega ekki ráðstafa tekjum sínum að 

eigin vild. Máli sínu til stuðning sagðist Helena geta fengið aðstoð við að fjármagna 

utanlandsferð með aðstoð barna sinna, en lýsti því jafnframt að það væri ekki hægt vegna 

reglna frá atvinnuleysistryggingasjóði: 

Þú þarft að láta vita ef þú hreyfir þig út fyrir landssteinana og þá færðu 
engar bætur á meðan. Það er eins gott að halda öllu til haga, því ef það 
kemst upp að þú hafir skroppið þá missir þú bæturnar. Þess vegna er 
maður ekki að hreyfa við einu né neinu, fyrir utan að þetta er ekki mikið 
sem maður er með milli handanna. 

María og Dóra nefna að atvinnuþátttaka og tekjur maka hafi mikið að segja í 

atvinnuleysinu. Þannig lýsir María að fjárhagsstaða heimilisins hafi ekki verið góð á þeim tíma 

sem hún sagði upp starfinu vegna þess að eiginmaður hennar hafi verið með óöruggar tekjur 

á þeim tíma; „maður var búinn að lifa í ákveðnum lifistandard og þurfti svo að taka alveg 

niður fyrir sig, það var svolítið erfitt“. Hún tekur einnig fram að þau hjónin hafi gert sér grein 

fyrir þessari stöðu áður en hún sagði upp starfinu: „Þetta var bara séns sem ég tók en ég var 

bara alveg viss um að fá aðra vinnu, þetta var bara tímabundið ástand“.  

Fleiri nefna fjárhagslegar afleiðingar atvinnuleysis og hjúskaparstöðu. Dóra er elst í hópi 

viðmælenda og hefur verið atvinnulaus lengst af þeim. Hún segir að hún hafi ekki þurft að 

hafa fjárhagsáhyggjur fyrst eftir að hún missti vinnuna, fyrir sex árum, vegna þess að 

maðurinn hennar þéni ágætlega í sínu starfi. Hún lýsir því einnig að hún hafi misst 

bótaréttinn fyrir nokkrum árum eftir margra ára atvinnuleysi og þá hafi þau hjónin þurft að 

endurskoða framtíðaráform sín: „Eftir að ég missti bæturnar ákvað ég að fara á eftirlaun og 

taka úr lífeyrissjóðnum“. Hún segir að fjárhagsstaða heimilisins komi aftur til með að breytast 

þegar maðurinn hennar fari á eftirlaun eftir nokkra mánuði. Hjónin hafa rætt framtíðina með 

tilliti til fjárhagsstöðu og Dóra segir þau hafa gert ráðstafanir til að tryggja að ekki verði mikil 

tekjuskerðing:  

[...] þetta er alveg spurning um fjárhagslegt öryggi og nú fer hann að hætta 
að vinna og tekjurnar minnka rosalega við það, svo það er stefnan að hann 
reyni að fá aðra vinnu ásamt lífeyristöku. Ég held líka áfram að reyna að 
finna einhverja vinnu til að hafa með... bara ef einhver vill fá mig í vinnu. 
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Birna og Erla fengu starfslokasamninga og áttu jafnframt inni uppsöfnuð laun, svo þær 

fundu ekki fyrir neikvæðum fjárhagslegum áhrifum atvinnumissis. Að öðru leyti nefndu þær 

að tekjur og innkoma maka hafi veitt aukið öryggi á meðan þær voru í atvinnuleit.  

Félagslegur missir 

Í viðtölunum kemur fram mikilvægi hins félagslega þáttar vinnunnar. Flestir viðmælendur 

lýsa því að eftir atvinnumissinn hafi þær ekki saknað vinnustaðarins eða vinnunnar sem 

slíkrar, heldur samstarfsfólks. Einn viðmælanda, sem segist ekki hafa upplifað félagslegan 

missi, lýkir ástandinu á gamla vinnustaðnum við einelti: „Maður var brotinn niður andlega, 

mér leið aldrei vel en fór samt alltaf í vinnuna og fann það svo þegar ég var hætt hvað þetta 

var mikill léttir.“ Hún segist þess vegna ekki sakna samstarfsfólksins en var þó tíðrætt um 

félagslegt hlutverk vinnunnar og lýsti mikilvægi þess að fólki líði vel í vinnunni. Að sama skapi 

nefndi hún að henni líði vel í nýju vinnunni því þar sé góður andi og gott að vera. Aðrar lýstu 

góðu sambandi við gamla vinnufélaga:  

Maður átti svo ofboðslega góða vinnufélaga og við hittumst alltaf öðru 
hverju utan vinnu, svo ég sakna þess mest að vera ekki innan um fólkið [...] 
að mínu mati er félagsskapurinn eitt það mikilvægasta við vinnuna og já 
þess vegna er það félagslega hliðin sem fær einna mest á mann.  

Birna segir frá því að hún sakni gömlu vinnufélaganna, en lýsir jafnframt annarri hlið á 

málinu og deilir frásögn sinni þegar samstarfsfélögum hennar var sagt upp fyrir nokkrum 

árum í kjölfar efnahagshrunsins: „Mér fannst líka mikið sjokk þegar hinum var sagt upp og ég 

varð eftir, þetta var samstarfsfólk til margra ára svo það var mjög erfitt og ég tók því jafnvel 

meira nærri mér en þau.“ 

Svo virðist sem fjölskylduaðstæður hafi áhrif á það hvernig viðmælendur upplifa 

félagslegar afleiðingar atvinnumissis. Þær sem eru giftar og eiga í góðum samskiptum við 

börn og barnabörn greina síður frá einmannaleika og félagslegri einangrun. Jafnvel þó þær 

sakni þess að eiga í daglegum samskiptum við vinnufélaga, nefna þær að það hafi verið 

dýrmætt að fá meiri tíma með fjölskyldunni í atvinnuleysinu. Þær telja að atvinnuleysinu hafi 

verið vel varið í gagnleg störf og í góðum félagsskap og segjast því sjaldan hafa gefið sér tíma 

til að sakna gamalla vinnufélaga, heldur notið þess að sinna fjölskyldunni á meðan á 

atvinnuleitinni stóð. Dóra hugsar til baka og nefnir að þrátt fyrir margra ára atvinnuleysi hafi 
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margt jákvætt einkennt þann tíma sem hún hefur verið án atvinnu og lýsir ánægju sinni af því 

að aðstoða fjölskylduna: 

Í atvinnuleysinu hef ég gerst dagmamma og passaði barnabörnin og það er 
alveg geggjað. Í dag eru þau rosaleg ömmu og afa börn... það hefur nú gefið 
manni mjög mikið að geta aðstoðað fólkið sitt. Stundum sæki ég eitt 
langömmubarn til dagmömmunnar og allskonar svona sem kemur sér vel 
fyrir krakkana.  

Júlíana og Helena skera sig úr. Þær segjast finna fyrir einangrun og einmanaleika og sakna 

daglegra samskipta við vinnufélaga. Þær greina einnig frá því að margir fjölskyldumeðlimir 

séu búsettir á landsbyggðinni og erlendis, þess vegna hafi þær ekki tækifæri til að sinna 

börnum og barnabörnum, sem þær gætu annars gert. Helena nefnir að það sé auðvelt að 

einangrast þegar „maður er einn að gaufast yfir sjálfum sér alla daga“. Til að stytta sér 

stundirnar vinnur hún sjálfboðastarf hjá góðgerðarstofnun einu sinni í viku. Júlíana segist 

nýta atvinnuleysið til að viðhalda kunnáttu sinni, á milli þess sem hún sækir um störf: „Ég 

held alltaf áfram og læt ekkert stoppa mig... ég er alltaf að kynna mér nýja hluti“. 

Styrkleikar og jákvæð viðhorf 

Eitt þema sem kom fram í viðtölunum var mat viðmælenda á eigin styrk og jákvæðum 

viðhorfum sem þær telja sig búa yfir. Ekki var spurt beint út í hugarfar en það kom þó fram í 

mörgum svörum að viðmælendur lýstu almennt jákvæðum viðhorfum og styrkleikum. Slík 

viðhorf komu sérstaklega fram í frásögnum kvennanna eftir atvinnumissinn. Allar lýstu því að 

hafa brugðist við atvinnumissinum með því að líta björtum augum til framtíðar, enda sögðust 

þær ekki hafa átt von á löngu atvinnuleysi. Þær höfðu flestar misst vinnu vegna uppsagna 

sem raktar eru til rekstrarerfiðleika fyrirtækjanna eða samdráttar og hagræðinga. Einnig kom 

fram að samskiptavandi hafi verið ástæða uppsagna. Í sumum tilfellum voru viðmælendur 

beinlínis sáttir við atvinnumissinn og einn viðmælandi hafði í raun sagt upp sjálf vegna 

óánægju í starfi. Hún hafði lengi velt því fyrir sér og gerði sér grein fyrir áhættunni á 

atvinnuleysi, en var þó vongóð. Þannig vissu flestar af yfirvofandi breytingum á 

vinnustaðnum sínum og lýsa ágæti þess að hafa fengið tíma til að undirbúa starfslok og gera 

ráðstafanir, til dæmis fjárhagslega. Ein segir: „Ég vissi alveg að það stefndi í þetta, að þetta 

starf yrði lagt niður... svo kom að því og þess vegna var þetta aldrei eitthvað áfall”. 
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Fram kom að nokkrum viðmælendum fannst ágætt að fá smá frí í kjölfar uppsagnarinnar, 

en þegar frá leið voru þeir sammála um að þeir vildu frekar vera með vinnu. Þær sem nutu 

sín ekki í starfi fyrir atvinnumissinn, lýsa miklum létti eftir að þær hættu að vinna. Erla hafði 

til dæmis áður leitt hugann að því að segja upp sjálf áður en hún fékk uppsögn og þess vegna 

segir hún að uppsögnin hafi ekki verið eins mikið áfall: „Andrúmsloftið þarna var hræðilegt 

enda leið manni bara illa, ég fann það best eftir að ég hætti.“ Eftir atvinnumissinn naut hún 

þess að fá „smá frí“ til að jafna sig á því sem gengið hafði á. María tekur í sama streng og 

segist ekki hafa verið að „höndla“ ástandið á vinnustaðnum og hafi þess vegna tekið þá 

ákvörðun að segja upp. Báðar nefna að þær hafi notið þess að vera tímabundið án atvinnu og 

lausar við starfstengt álag.  

Þeir viðmælendur sem misstu vinnuna eftir uppsagnir lýsa því að jákvæð viðhorf og 

bjartsýni eigi þátt í því að þær hafi tekið atvinnumissinum með jafnaðargeði. Dóra og Birna 

segjast ekki ásaka sig fyrir atvinnumissinn, því það hafi ekki verið þeirra sök að þær misstu 

vinnuna. Dóra segir að það hafi hjálpað sér að hafa „sterkar taugar og breitt bak“. Á 

undanförnum árum hefur hún sótt námskeið og fengið ýmis afleysingastörf til skemmri tíma 

sem hún hefur bæði haft gagn og gaman af. Hún segist einnig hafa fengið mikið út úr því að 

geta „hlaupið undir með krökkunum ef eitthvað kemur upp“ og lýsti jafnframt mikilvægi þess 

að hafa dagrútínu í atvinnuleysinu.  

Birna lýsir því að henni hafi þótt auðvelt að tjá sig um uppsögnina og atvinnumissinn því 

hún sé að eðlisfari opin persóna, en að aukin umræða í þjóðfélaginu varðandi atvinnuleysi 

hafi hjálpað mikið til. Hún tekur fram að uppsagnir séu ekki eins mikið feimnismál og áður og 

bætir við: „Í dag er þetta meira svona – fékkstu uppsögn? Jájá mér var líka sparkað, vertu 

velkomin í hópinn“. Hún lýsir upplifun sinni enn frekar:  

Í gegnum tíðina er maður búin að upplifa miklar uppsagnir í kringum sig [...] 
þegar mér var svo sagt upp þá kom það ekki á óvart. Ég var búin að ákveða 
að gera ekki eins og aðrir og fara í volæði, það er bara til að brjóta mann 
niður, ég reyndi að vera með glasið alltaf hálffullt, ég hugsaði að ég mundi 
þess vegna fara í Bónus að vinna, ég ynni mig þá bara upp [...] ég veit að ég 
var góður starfskraftur, samviskusöm og alltaf til í að vinna og það bakkar 
mig upp [...]  

Þær sem eru fráskildar og án atvinnu lýsa upplifun sinni af atvinnumissinum og stöðu sinni 

í atvinnuleysinu á annan hátt. Helena og Júlíana upplifa sig frekar einmana og segja að það sé 

erfiðara að vera „ein á báti“ þegar ekki er stuðningur frá maka. Þær segjast á hinn bóginn 
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búa yfir persónulegum styrkleikum sem hafa hjálpað þeim í gegnum atvinnuleysið. Helena 

hefur reynt að láta „ekki deigan síga“ og segir að atvinnumissirinn hafi ekki komið sér á óvart 

og lýsir því að hún hafi reynt að „hlunkast ekki niður í einhverja sjálfsvorkun eða neitt slíkt“. 

Hún þakkar jafnframt fyrir að vera geðgóð og þolinmóð, enda sé það mikilvægt í þessu 

ástandi. Júlíana hefur verið atvinnulaus í sex ár og lýsir þrautseigju sinni í gegnum þann tíma: 

Auðvitað lætur þetta manni finnast eins og maður hafi lagt þetta allt á sig 
[nám og fyrri störf] fyrir ekki neitt sko, en ég veit innra með mér hvað eg 
kann og ég bara neita að láta segja mér að ég kunni ekki mitt fag [...] allt 
sem ég hef lagt á mig, það tekur það enginn frá mér. Ég held bara mínu 
striki því ég hef alltaf haft rosalega gaman af tækni, þetta er bara mitt 
svæði og hvort sem að einhver vill borga mér fyrir þetta eða ekki þá ætla ég 
að halda áfram í þessu. 

3.3. Erfitt að mæta kröfum atvinnurekenda 

Áhersla var lögð á að kanna reynslu þátttakenda af atvinnuleit á seinni stigum starfsferils. 

Konurnar voru beðnar um að lýsa því hvað hefði einkennt atvinnuleitina og í þeim tilfellum 

sem átti við, var innt eftir ástæðum þess að atvinnuleitin hafi ekki borið árangur. Það kom 

fram að flestum þátttakendum þykir erfitt að mæta kröfum atvinnurekenda. Hér komu fram 

þrjú megin þemu: endurtekin höfnun í atvinnuleit, aldursfordómar og reynsla einskis metin.  

Endurtekin höfnun í atvinnuleit 

Viðmælendur lýstu því að kaflaskil hafi orðið þegar þeir hófu leit að nýju starfi og nefna 

jafnframt að margt hafi komið þeim á óvart í atvinnuleitinni, meðal annars fátíð viðbrögð við 

atvinnuumsóknum. Í viðtölunum kom fram munur á yngri og eldri viðmælendum hvað varðar 

endurkomu til vinnu eftir atvinnumissi. Þær yngri upplifðu atvinnuleysi í nokkra mánuði, en 

þær eldri hafa verið atvinnulausar í 2 til 6 ár. Þrátt fyrir það greindu flestar frá því að hafa 

upplifað endurtekna höfnun í atvinnuleitinni.  

Spurt var hvernig atvinnuleitin hafi gengið og voru allar nema ein, sammála um að hún 

hafi ekki gengið vel. Þátttakendur eiga það sameiginlegt að hafa upplifað mikla höfnun. Þær 

lýstu því að hafa fengið lítil eða engin viðbrögð við atvinnuumsóknum. Ein lýsir upplifun sinni 

svona: „Almennt séð vantar bara kurteisi og virðingu á íslenskan vinnumarkað“. Fleiri lýsa því 

að fyrirtæki og stofnanir standi sig illa í því að senda svör eða þakkarbréf til að láta vita hvort 

búið væri að ráða í starfið.  
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Sex ár eru liðin frá því að Dóra missti vinnuna og á þeim tíma hefur hún sótt um „óteljandi 

störf og stöður“. Hún segist upplifa endurtekna höfnun í atvinnuleitinni. Júlíana hefur verið í 

atvinnuleit í þrjú ár en segist þrátt fyrir það bara einu sinni hafa fengið atvinnuviðtal: „Maður 

fær bara aldrei svar... jú reyndar sko hafa sumir fyrir því að senda manni automatíska 

neitun“. Hún lýsir upplifun sinni á eftirfarandi hátt:  

Þetta lætur manni finnast svoldið eins og maður hafi lagt þetta allt á sig 
fyrir ekki neitt sko, víst að enginn annar vill viðurkenna það og ég veit innra 
með mér hvað ég kann. Ég bara neita að láta segja mér að ég kunni þetta 
ekki... það tekur engin frá mér það sem ég kann [...] ég ætla bara að halda 
áfram og láta eins og aðstæður séu öðruvísi.  

Sambærilegar lýsingar er að finna í frásögnum hinna kvennanna. Helena hefur verið í 

atvinnuleit í tvö ár, hún segist ekki hafa fengið neitt boð í atvinnuviðtal á þeim tíma „það vill 

greinilega enginn hafa 61 árs kerlingu í vinnu, það er bara málið“. Hún nefndi að stundum fái 

hún tölvupóst þar sem gefin eru upp nöfn einstaklinga sem hafa verið ráðnir í auglýst störf. 

Hún segist hafa flett nokkrum nöfnum upp í þjóðskrá og segir að oftast sé um að ræða 

„kornungt fólk“. Einnig segist hún vita um mörg tilfelli þar sem vinatengsl komi við sögu í 

ráðningum. Hún lýsir slíkum uppgvötunum á neikvæðan hátt og lýsir upplifun sinni og 

viðmótum í atvinnuleitinni á eftirfarandi hátt:  

Stundum fær maður svar þegar að maður sækir um hjá ríkinu, oft er það 
jafnvel þannig að maður sækir um í gegnum atvinnumiðla og veit ekki einu 
sinni hvaða fyrirtæki er að óska eftir fólki. Svo ég veit ekkert hvar ég er 
stundum að sækja um og svo fæ ég bara ekkert til baka. Þar af leiðandi veit 
ég ekki hverjir hafa upplýsingar um mig... það er bara dauðaþögn og mér 
finnst það alveg hrikalegur dónaskapur.  

Það kom einnig fram að viðmælendum fannst óþægilegt að senda persónulegar 

upplýsingar líkt og ferilskrá, meðmælabréf og kynningarbréf með starfsumsóknum og fá 

engin viðbrögð til baka. Erla segist til dæmis upplifa hálfgert varnarleysi að senda 

atvinnuumsókn á internetinu, því ekki sé alltaf gefið upp hvaða fyrirtæki sé að ráða: „Það er 

einhvernveginn mjög óþægilegt að senda atvinnuumsókn og persónulegar upplýsingar á 

eitthvað sem þú veist ekki einu sinni hvað er“. Fleiri lýsa svipaðri reynslu:  

Það sem að manni sárnaði mest var að maður fékk aldrei svör til baka, 
maður er að veita þarna upplýsingar um sjálfan sig og þetta eru 
persónulegar upplýsingar sem maður er að skila inn og svo bara heyrir 
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maður aldrei neitt. Það er enginn sem gefur svör og þakkar manni fyrir 
umsóknina eða lætur mann vita að ráðið hafi verið í starfi og það slekkur á 
allri von.  

Jafnvel þótt María hafi aðeins verið án atvinnu í sex mánuði, sótti hún um rúmlega 30 

störf „svo var bara ekkert... það var alveg sama hvað ég sótti um“. Hún ákvað að leita 

annarra leiða til að auka atvinnumöguleika sína:  

Ég byrjaði á því að kíkja í kringum mig og sækja um störf og svona og fá 
umsóknareyðublöð... kynnti mér ýmislegt á netinu og í dagblöðunum og 
svo fór ég á staðina og já ég bara tók mig til og klæddi mig upp og fór bara 
inn í mörg fyrirtæki og hérna... ég bara henti mér beint út í djúpulaugina og 
fékk að hitta mannauðsstjóra eða starfsmannastjóra eða einhvern og sótti 
þannig um hin ýmsu störf... svo þarna á einum stað fékk ég að tala við 
deildarstjóra og hún hálfpartinn réði mig á staðnum og vá það var sko mikill 
léttir. 

Aldursfordómar 

Viðmælendur telja að sú höfnun sem þeir hafa upplifað í atvinnuleitinni megi rekja til aldurs. 

Þannig segja flestar að aldurinn sé ein helsta fyrirstaðan í því að umsóknum sé svarað og telja 

að um aldursfordóma sé að ræða. Ein lýsir aldursfordómum á eftirfarandi hátt:  

Alveg sama hvað ég sæki um, það koma engin svör, þetta er aldurinn það er 
ekki spurning. Ég sé þetta fyrir mér, þeir sjá ferilskrána og aldurinn og 
hugsa með sér- ha sextug kerling, hvað eigum við að gera við sextuga 
kerlingu? [...] það er bara eins og maður sé dauður þegar að maður er 
komin á ákveðinn aldur... ég meina maður gæti orðið 100 ára og enn í fullu 
fjöri  

Nokkrir viðmælendur telja líklegt að atvinnurekendur líti fyrst af öllu á kennitölur á 

ferilskrám og ef um „of háan aldur“ sé að ræða, sé umsóknum hent frá. Það kom til tals að 

Júlíönu og Helenu finndist óviðeigandi að þurfa að gefa upp kennitölu, mynd og aldur með 

atvinnuumsóknum. Þær hafa báðar verið búsettar og starfað erlendis og segja að þetta sé 

„alíslenskt fyrirbæri“ sem þurfi að breyta. Júlíönu finnst að ferilskrá eigi fyrst og fremst að 

segja til um: „Reynslu umsækjanda og hvað viðkomandi geti gert fyrir fyrirtækið“. 

María nefnir að hún hafi eitt sinn leitt hugann að því hvort hún væri orðin of gömul fyrir 

ákveðið starf sem hún sá auglýst og sagðist þá hafa hugsað „þau vilja mig örugglega ekki af 

því ég er svo gömul“. Hún telur að rekja megi slíkar hugsanir til algengrar umræðu í 

þjóðfélaginu um æskudýrkun á vinnumarkaði. Að öðru leyti telja viðmælendur sig ekki vera 
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of gamla fyrir vinnumarkaðinn, þær segjast vera á besta aldri og telja sig eiga mörg ár eftir á 

vinnumarkaði. Þær segjast hafa góða reynslu, hver á sínu sviði, eru áhugasamar um að læra 

nýja hluti, eru heilsuhraustar og tilbúnar að láta til sín taka í vinnu. Viðmælendur segjast 

undrandi á því að fólk sem komið er yfir miðjan aldur fái ekki atvinnutækifæri: 

Þetta er yfirleitt fólk sem mætir vel í vinnu og við konurnar erum til dæmis 
búnar með allt hitt og það virðist ekkert vera litið á þetta neitt [...] þegar þú 
ert orðin 50 ára þá ertu bara komin í stórhættu [...] manni finnst bara eins 
og atvinnumál eldri aldurshópa séu ekki í samræmi við umræddar 
þjóðfélagsbreytingar sem eru svo oft í umræðum í fjölmiðlum, um að fólk 
lifi lengur en áður og vilji vinna [...] hugsaðu þér, okkur er að fjölga svo 
hratt og margir eru að leita sér að vinnu, er ekki betra að fá okkur í vinnu 
heldur en að setja okkur á bætur? 

Ein nefnir að langtímaatvinnuleysi miðaldra og eldri aldurshópa stafi af viðhorfsgalla 

meðal almennings og atvinnurekenda: „Mín upplifun er sú að fólk yfir miðjan aldur hafi ekki 

aðgang að atvinnukerfinu“. Hún telur jafnframt að það vanti breyttan hugsunarhátt og segir 

að um „þjóðfélagsgalla“ sé að ræða. Hún vitnar í frásagnir kunningja sem eiga erfitt með að 

skipta um störf því þeir reikni ekki með að fá aðra vinnu ef þeir vilja breyta til: „Fólk er bara 

fast og með hendurnar bundnar og verður þess vegna að vera á sama stað þar til það fer á 

eftirlaun“. Önnur lýsir því að eldra fólk sé oft ekki metið að verðleikum og segir svo frá: 

Ég hugsa oft um austurlensk þjóðfélög, þar er eldra fólk svo mikils metið, 
þetta eru svona keepers of the knowledge og fólkið sem geymir 
þekkinguna... en hér á Vesturlöndunum er þetta allt annað, nú býr öll 
þekkingin í tölvunum og þess vegna þarf fólk ekki gamlar kerlingar til að 
segja sér eitt eða neitt. 

Í viðtölunum kom einnig fram að landslagið á vinnumarkaði hefur tekið miklum 

breytingum frá fyrri árum, einkum hvað varðar reynslu, menntun og starfsmöguleika. Júlíana 

telur líklegt að rekja megi starfstengda aldursfordóma til þess að reynsla og þekking miðaldra 

og eldra fólks sé einskis metin og þess vegna forðist atvinnurekendur að ráða eldra fólk: „Það 

er alveg örugglega bara fyrst litið á aldurinn og svo kannski menntun og annað í þeim dúr... 

reynslan ein og sér telur ekkert“. Helena benti enn frekar á að jafnvel þó umsækjandinn 

„tikki í öll boxin“ varðandi kröfur um flest sem beðið er um, þá sé það aldurinn eða 

kennitalan sem ræður úrslitum um hvort umsækjandinn kemst í viðtal vegna starfsins.  

 



  

43 

Reynsla einskis metin 

Viðmælendur lýsa því að atvinnurekendur geri í auknu mæli kröfu um fjölbreytta kunnáttu 

sem umsækjendur þurfi að uppfylla. Í því samhengi var meðal annars fjallað um 

tungumálakunnáttu, samskiptahæfni og færni í notkun upplýsingatækni. Einnig kom fram að 

gerðar séu miklar kröfur um framhaldsmenntun, jafnvel þótt mörg störf þarfnist ekki fólks 

með sérstaka menntun. Þannig lýstu nokkrir viðmælendur að færnikröfur atvinnurekenda 

séu „taktlausar“ og geri miðaldra og eldri atvinnuleitendum, sem ekki hafi mikla menntun, 

erfitt fyrir og takmarki jafnframt möguleika þeirra í atvinnuleitinni. Það kom einnig fram að 

upplifun viðmælenda er þess eðlis að vinnumarkaðurinn „útiloki konur sem komnar eru yfir 

miðjan aldur“ því reynsla þeirra sé einskis metin. Nokkrar upplifa einnig að þær eigi erfitt 

með að fylgja þeirri öru þróun sem einkenni vinnumarkaðinn.  

Þær María og Erla voru í atvinnuleit í nokkra mánuði áður en þær fengu vinnu. Þær lýsa 

því að atvinnuleitin hafi skilað árangri vegna þess að þær hafi ekki sett neinar kröfur um 

störf, laun, vinnutíma og fleira slíkt, heldur tóku þær því sem gafst. Á hinn bóginn segjast 

Júlíana og Helena leggja mikið upp úr því að fá störf sem hæfa þeirra reynslu og kunnáttu, en 

lýsa því jafnframt að sökum þess hafi nokkra ára atvinnuleit þeirra ekki ennþá borið árangur. 

Dóra gerir aftur á móti engar kröfur og nefnir að orðatiltækið „aldur og fyrri störf“ sem eitt 

sinn hafi þótt lýsandi um reynslu og getu einstaklinga, sé nú úrelt og úr sér gengið. Dóra segir 

einnig, að nú til dags sé ekki tekið tillit til reynslu fólks, heldur sé áherslan á menntun „...og jú 

auðvitað að vera á góðum aldri, reynsla virðist bara ekki skipta neinu máli í dag“. Þannig 

upplifa konurnar að þær eigi erfitt með að mæta kröfum atvinnurekenda og að fá 

atvinnutækifæri séu fyrir miðaldra og eldri konur í atvinnuleit.  

Viðmælendur telja að miðaldra og eldri konur standi sérstaklega höllum fæti á 

vinnumarkaði og eigi erfiðara en aðrir með að komast aftur inn á vinnumarkað í kjölfar 

atvinnumissis. Margar lýsa því að færnikröfur á vinnumarkaði geri ekki ráð fyrir að 

umsækendur þurfi tíma og tækifæri til að tileinka sér nýja þekkingu og telja að slíkt eigi 

gjarnan við um eldri konur. María lýsir því til dæmis að tölvukunnátta sín sé slök og telur að 

það hafi aftraði henni í atvinnuleitinni. Hún lýsir því jafnframt að ástandið hafi haft áhrif á 

sjálfsmat hennar og mat á eigin færni: „Ég vildi bara eitthvað starf en kannski af því að ég er 

kona yfir miðjum aldri og ekkert rosalega tölvuvædd í þokkabót... þá var ekki mikið í boði“. 

Hún segir jafnframt að „enginn hafi tíma fyrir eldri konur sem þurfa að að læra nýja hluti“. 
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Þessu var einnig lýst á eftirfarandi hátt: „Við konurnar sem erum komnar yfir fimmtugt 

höfum misjafna reynslu, en margar hafa afrekað mikið og hafa yfirfullan reynslubanka sem 

gæti nýst í starfi... en það er bara skellt á og lokað fyrir, við fáum engin tækifæri“. 

Upplifun Júlíönu er ólík öðrum viðmælendum. Þrátt fyrir áratuga reynslu í tölvunar-

fræðum, meðal annars tölvuviðgerðum, forritun og hugbúnaðargerð er staða hennar 

„augljóslega ekki sterk“. Ástæðurnar telur Júlíana að tengist tveimur líffræðilegum þáttum, 

kyni og aldri. Auk þess segir hún að það hafi aftrað sér að hafa ekki lokið formlega 

háskólamenntun og lýsir því enn frekar að hún hafi ekki náð að klára námið vegna verkefna 

sem biðu hennar og vitnar þar í fórnfýsi og fjölskylduábyrgð. Júlíana lýsir því að á náms- og 

starfsferli sínum hafi hún orðið vör við kynbundin viðhorf á vinnumarkaði og „feðraveldið í 

allri sinni mynd“. Þrátt fyrir að ferilskráin beri vott um að hún hafi lokið áföngum úr háskóla 

og hafi áralanga starfsreynslu á sínu sviði séu atvinnuhorfur nær engar. Henni þykir verst að 

fá ekki tækifæri til að nýta menntun sína, reynslu og þekkingu og segist vera í „meiri hættu“ 

en aðrar konur, því hennar starfssrétt leiti eftir ungum karlmönnum með háskólamenntun. 

Hún nefnir einnig að þrátt fyrir uppgang í tækniheiminum og mörg auglýst störf á hennar 

sviði og þá staðreynd að hún sé dugleg að að fylgja nýjustu stefnum og straumum í 

tækniheiminum, hafi það ekkert upp á sig því samkepnnin sé hörð: 

Þegar komið er út í atvinnulífið þá sést raunverulega hvernig fólk er að 
hugsa... það er bara svona innri kynjaskipting sem er bara falin [...] Miðað 
við mína reynslu og þekkingu og það sem ég hef lært, þá hefði ég í raun og 
veru átt að hafa mjög góða atvinnumöguleika [...] Þú þarft alltaf að fylgjast 
með því nýjasta sko og það vantar ekki hjá mér en einhvern veginn hefur 
það ekki gengið upp það virðist enginn vilja líta við manni... hvort sem það 
er aldurinn eða að það vanti háskólastimpilinn, sjálfsagt sitt lítið af hvoru 
[...] ég veit ekki hvort skipti meira máli, aldurinn eða... ég hugsa að ef ég 
væri yngri og þó ég væri kona þá væri þetta aðeins auðveldara, en að vera 
eldri kona í þessari stétt, það er alveg tvöföld bölvun.  

3.3.1. Framtíðarsýn  

Þær María, Erla og Birna lýsa því að þeim sé létt að vera komnar með vinnu og segja að 

reynslan sýni að það sé ekki sjálfsagt fyrir miðaldra og eldri konur að snúa til baka inn á 

vinnumarkað eftir atvinnumissi. Birna segir til dæmis: „Því miður hafa ekki allir upplifað þetta 

eins og ég... kannski færri því miður, en ég tel mig heppna“. Erla og María segjast einnig vera 

þakklátar fyrir að atvinnuleysið hafi ekki varað lengur en raun bar vitni. María rifjar upp 

atburðarrásina og þann kjark sem hún telur sig hafa sýnt í atvinnuleitinni: 
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Ég tel mig bara vera rosalega heppna að hafa fengið þetta starf, því þetta er 
skemmtilegt og ég vinn með yndislegu fólki, ég gæti bara ekki verið 
heppnari. Það sem mér þykir samt best er að það var ég sem fann þetta 
starf. Ég labbaði þarna inn sjálf án þess að hafa fengið einhverja auglýsingu, 
ég bara tók á honum stóra mínum og hugsaði með mér - ég tala bara við 
einhvern og reyni að fá vinnu.  

Þær Dóra, Helena og Júlíana voru spurðar um framtíðarsýn og atvinnuhorfur sínar. Telja 

þær ólíklegt að þær fái vinnu. Þær hafa ólíkar áherslur í atvinnuleitinni. Dóra hefur aldrei sett 

fram neinar kröfur og lýsir því að hún yrði „himinlifandi að fá bara eitthvað“, aftur á móti 

hefur Helena sótt í ákveðin störf en segist nú vera ákveðin í því að láta undan og sætta sig við 

það sem gefst. Á hinn bóginn er Júlíana föst á sínu og segist ekki ætla að gefast upp. Hún 

ætlar að halda áfram á sömu braut og skoða störf sem tengjast hennar sviði, en segist þó 

ekki vongóð: „Eins og þetta lítur út núna þá er þetta bara hobby, því enginn vill borga mér 

fyrir þetta“. Þær lýsa því að fjárhagsstaðan í atvinnuleysinu sé það sem valdi þeim helst 

áhyggjum, en lýsa einnig vonbrigðum gagnvart því að finna hæfileikum sínum og kröftum 

ekki farveg. Þær telja að vinnumarkaðurinn „sé að fara á mis við traust og gott starfsafl“. Þær 

eiga það sameiginlegt að vera meðvitaðar um að vanda til verka í umsóknarferlinu og nefna 

að það skipti miklu máli að eiga góða ferilskrá með tilheyrandi fylgiskjölum. Helena segir: 

„Þessi atvinnuleit er full vinna ef maður leggur sig allan fram... en það er bara ekki nóg“.  

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður varðandi upplifun kvennanna af atvinnuleit 

kemur fram að þær eru ósáttar við árangurlausa atvinnuleit og lýsa neikvæðum viðhorfum 

vinnumarkaðarins gagnvart eldri konum í atvinnuleit. Það kemur skýrt fram að viðmælendur 

telja höfnunina og erfiðleikana í atvinnuleitinni tengjast aldri og lýsa aldursfordómum á 

meðal atvinnurekenda. Þær telja sig eiga erfitt með að mæta færni- og menntunarkröfum á 

vinnumarkaði, enda sé reynsla þeirra einskis metin og menntun flestra af skornum skammti. 

Viðmælendur telja að atvinnurekendur geri sér ekki grein fyrir reynslunni sem þær búa yfir 

og þeim mannauði sem nýtist ekki þegar aðeins ungt fólk er ráðið til starfa. Þær sem eru enn 

án atvinnu telja litlar líkur á að fá vinnu en ætla þrátt fyrir það að halda atvinnuleitinni áfram.  

3.4. Tengsl við vinnumarkaðinn mikilvæg 

Spurt var um þarfir hópsins varðandi stuðning og úrræði í atvinnuleysi og um reynslu 

viðmælenda af vinnumarkaðsúrræðum. Viðhorf kvennanna voru nokkuð áþekk í þessari 

umfjöllun, flestar hafa nýtt sér einhver úrræði Vinnumálastofnunar og því var spurt hvað 
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þeim hefði þótt gagnlegt og hvað hefði mátt betur fara. Það kom fram að flestar hafa átt í 

jákvæðum samskiptum við Vinnumálastofnun, en margar telja að styrkja þurfi tengslanet 

miðaldra og eldri kvenna, til að auka möguleika þeirra á endurkomu inn á vinnumarkað. Hér 

komu fram tvö megin þemu: jákvæð samskipti við Vinnumálastofnun og mikilvægi 

tengslanets.  

Jákvæð samskipti við Vinnumálastofnun  

Viðmælendur voru spurðir um stuðning, úrræði og ráðgjöf í atvinnuleysinu. Almennt segjast 

konurnar hafa átt auðvelt með að tjá sig um atvinnumissinn. Allar nema Birna nýttu sér að 

einhverju leyti úrræði Vinnumálastofnunar og þannig þróaðist umræðan í viðtölunum að 

samskiptum viðmælenda við Vinnumálastofnun. Almennt lýsa viðmælendur jákvæðri reynslu 

af starfsemi stofnunarinnar og nefna auk þess að húsnæði Vinnumálastofnunar sé vel 

staðsett og að vefsíðan sé aðgengileg. Þær lýsa því einnig að fundir, námskeið og viðtöl hafi 

komið að miklu gagni og einkennst af hvatningu. 

Maríu var boðið á kynningarfund hjá Vinnumálastofnun eftir að hún skráði sig á 

atvinnuleysisbætur en „var sem betur fer komin með starf“ áður en bótarétturinn náði í 

gegn. Hún lýsir því að á fundinum hafi hún fengið góðar upplýsingar sem hafi veitt henni 

hvatningu til að „klæða sig upp og ganga á milli fyrirtækja“ í von um að fá vinnu, sem skilaði 

sér.  

Þeir viðmælendur, sem hafa verið lengst án atvinnu, lýstu ánægju sinni af 

vinnumarkaðsúrræðum sem standa langtímaatvinnulausum til boða. Sum úrræðin eru 

gjarnan sérstaklega sniðin fyrir miðaldra og eldri konur í atvinnuleit. Viðmælendur segja frá 

því að námskeiðin séu „vönduð og flott“ og að starfsfólkið sé almennilegt. Ein lýsir reynslu 

sinni á eftirfarandi hátt: 

Ég var semsagt boðuð á námskeið hjá Vinnumálastofnun þarna einu sinni 
og það var alveg frábært. Við vorum þarna tíu konur og allar á svipuðum 
stað í lífinu og ráðgjafinn sem var með okkur sagði strax frá fyrsta degi – ég 
ætla að koma ykkur öllum í vinnu – og þetta var tveggja vikna námskeið og 
á þeim tíma náði hún að útvega okkur öllum vinnu. Sumar voru heppnar og 
fengu fastráðningu en ég fékk afleysingarstarf í skóla í einn vetur og var að 
hjálpa nemendum og kennurum, mér fannst það æðislega gaman, en þegar 
skólaárið var búið þá var ekkert meira í boði... þetta hefur samt algjörlega 
verið minn tengiliður út í atvinnulífið.  
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Viðmælendur nefna einnig ágæti þess að hafa kynnst og umgengist einstaklinga með 

svipaða reynslu „það var gott að hitta aðrar kerlingar með of gamla kennitölu“. Þannig lýsa 

þær jákvæðri reynslu af sérsniðnum og persónulegum vinnumarkaðsúrræðum sem þær telja 

að gegni einnig félagslegu hlutverki. Ein nefnir að hún hafi fengið haldbæra reynslu og aðstoð 

sem hafi veitt henni mikinn stuðning í atvinnuleitinni, hún lýsir upplifun sinni á þennan hátt:  

Á einu námskeiðinu tókum við hvort annað í atvinnuviðtal og kíktum á 
ferilskrána hjá hvort öðru... mér fannst líka gagnlegt að þurfa að segja frá 
mínum helstu styrkleikum og veikleikum líkt og í atvinnuviðtali [...] svona í 
heildina hefur mér þótt námskeiðin góð leið til að fara út og vera meðal 
fólks, því þarna er yfirleitt fólk sem er á svipuðum stað. 

Erla er ein úr hópi viðmælenda sem segist ekki hafa fengið fullnægjandi þjónustu hjá 

Vinnumálastofnun. Hún segir að það hafi fengið á sig þegar að starfsmaður Vinnu-

málastofnunar sagði við hana: „Þú gerir þér grein fyrir því að þú ert með handónýta 

kennitölu.“ Hún lýsti reynslu sinni af Vinnumálastofnun sem „ópersónulegri færibandavinnu“ 

en nefndi þó að stúlkan í móttökunni hafi kannski átt slæman dag og segist því ekki vilja 

alhæfa um reynslu sína.  

Mikilvægi tengslanets 

Það er samdóma álit viðmælenda að tengslanet sé mikilvægt verkfæri í atvinnuleit. Konurnar 

lýsa því að traust bakland og sterkt tengslanet skapi öryggi fyrir einstaklinga á vinnumarkaði, 

sérstaklega þegar kemur að auknum starfstækifærum. Flestir viðmælendur nefna að þær 

hafi fyrr á starfsferlinum fengið vinnu í gegnum vinskap eða fjölskyldutengsl. Margar segjast 

hafa látið á það reyna í umræddri atvinnuleit með misjöfnum árangri. Ein hlið á því tengist 

búsetu og fyrri starfsreynslu, auk þess sem margir nefna áhrif félagslegrar stöðu. Þannig lýsa 

viðmælendur sem eru vinafáir eða hafa verið búsettir á landsbyggðinni eða erlendis að þeir 

geti síður tekið upp tólið til að koma sér á framfæri þar sem núverandi fjölskyldu- og 

vinatengsl séu ekki upp á marga fiska „Ég get til dæmis ekki hringt í Jóa frænda og spurt 

hvort hann geti útvegað mér vinnu“.  

Einnig kemur fram að traust tengslanet endurspeglist í sjálfsöryggi, vinsældum og 

velgengni í fyrri störfum. Þar má nefna frásögn Birnu sem lýsti því að hún hafi lítið þurft að 

hafa fyrir því að fá aðra vinnu. Hún nefndi að hún væri vinamörg eftir margra ára 

starfsreynslu á fyrri vinnustað og þannig segist hún hafa getað leitað til fjölmargra aðila sem 
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aðstoðuðu hana í atvinnuleitinni. Einnig nefndi hún að margir hefðu komið til hennar að fyrra 

bragði og boðið henni starf:  

Þetta hafði auðvitað mjög góð áhrif á egóið... ég hafði marga í kringum mig 
og vissi fljótt að ég mundi fljótt fá aðra vinnu, það þyrfti eitthvað mikið að 
koma upp á svo að ég fengi ekki eitthvað. Það er bara svo ótrúlega mikið 
atriði fyrir einstaklinga að efla tengslanetið, þú verður að hafa samband við 
einhvern bara eins marga og þú getur... og vera duglegur að styrkja þessi 
tengsl [...] ég hef heyrt að 80% af störfum sem verða séu í gegnum 
kunningsskap en ekki auglýsingar. 

Þeir viðmælendur sem hafa verið lengst án atvinnu og eru jafnframt þeir eldri í hópnum, 

upplifa að möguleikar þeirra á vinnumarkaði séu ekki miklir. Þær lýsa atvinnuhorfum sínum 

og reynslu af atvinnuleit á seinni hluta starfsferilsins sem „frekar vonlausu ferli“ og upplifa fá 

tækifæri. Þær lýsa almennt sambærilegum þörfum varðandi stuðning og ráðgjöf í 

atvinnuleysinu og telja æskilegt að atvinnuleysisúrræði fyrir miðaldra og eldra fólk séu 

persónuleg, hvetjandi og gegni félagslegu hlutverki. Þær nefna mikilvægi þess að úrræðin 

stuðli að tengingu við vinnumarkað, því úrræðin eru gjarnan „einu og jafnvel síðustu spilin á 

hendi“. Viðmælendur telja enn frekar að það vanti þjónustu sem miði sérstaklega að því að 

aðstoða fólk sem er í atvinnuleit á seinni hluta starfsferilsins. Að þeirra mati gæti slík 

þjónusta jafnframt stuðlað að viðhorfsbreytingum í samfélaginu varðandi starfsgetu 

miðaldra og eldra fólks og þannig styrkt málstað eldri atvinnuleitenda: 

Það mætti alveg vera til eitthvað svona... eins og hún var þarna niður frá 
[hjá Vinnumálastofnun]sem sagðist ætla koma okkur í strax vinnu og það 
tókst og það var flott en það vantar eitthvað þannig fyrirtæki sem bara 
tekur við eldra fólki og hjálpar því að leita fyrir sér og að hafa samband við 
fyrirtæki og eitthvað, það þarf svona einhvern millilið eða sko já tengilið... 
það væri alveg frábært. 

Júlíana nefnir að stuðla þurfi að vitundarvakningu meðal atvinnurekenda og stjórnenda á 

vinnumarkaði: „Eldra fólk í dag hefur meiri orku en áður og býr yfir mikilvægri reynslu og 

þekkingu... þetta er bara viðhorfsgalli á vinnumarkaði og meðal atvinnurekenda“. Fleiri taka í 

sama streng og greina frá því að jafnvel þótt núverandi vinnumarkaðsúrræði hafi skilað 

ágætu gagni þurfti að leggja meiri áherslu á að styrkja tengslanet miðaldra og eldra fólks og 

veita þeim „byr undir báða vængi“ í atvinnuleitinni.  



  

49 

4. Umræður 

Í ljós kom að náms- og starfsferill viðmælenda er fjölbreyttur og einkennist í flestum tilfellum 

af lítilli menntun, kvenlægum störfum og ýmsum áhrifaþáttum, á borið við fórnfýsi og 

fjölskylduábyrgð, sem hafa mótað starfsferil þeirra. Konurnar segjast hafa upplifað blendnar 

tilfinningar í atvinnuleysinu. Flestar lýstu jákvæðum viðhorfum og styrkleikum í kjölfar 

atvinnumissis og litu björtum augum til framtíðar. Fjárhagsáhyggjur og félagslegur missir 

komu þó einnig til tals, en þessir þættir voru almennt í sterkum tengslum við lengd 

atvinnuleysis, hjúskaparstöðu þeirra og félagsleg hlutverk. Flestir viðmælendur upplifðu 

erfiðleika við að komast aftur inn á vinnumarkaðinn og telja að ástæðurnar megi fyrst og 

fremst tengja aldri þeirra. Þær lýstu því að reynsla þeirra væri einskis metin og að 

menntunarskortur og breyttar færnikröfur á vinnumarkaði takmarki möguleika í 

atvinnuleitinni. Niðurstöðurnar gefa til kynna að viðmælendum finnist erfitt að mæta kröfum 

atvinnurekenda. Almennt lýstu konurnar jákvæðum samskiptum við Vinnumálastofnun en 

lögðu áherslu á mikilvægi þess að styrkja þurfi tengslanet miðaldra og eldri kvenna í 

atvinnuleit.  

4.1. Kvenlæg fórnfýsi – hamlandi á nútíma vinnumarkaði 

Þegar viðmælendur voru beðnir um að lýsa náms- og starfsferli sínum kom í ljós að fórnfýsi 

og fjölskylduábyrgð voru einkennandi fyrir þær ákvarðanir sem konurnar hafa tekið, varðandi 

nám og störf. Sem dæmi eiga margar það sameiginlegt að hafa frestað skólagöngu til að 

sinna barnauppeldi og heimilishaldi, auk þess sem sumar gerðu breytingar á starfsferli sínum 

til að koma til móts við nám og störf maka. Segja má að lífshlutverk kvennanna, að vera 

mæður og eiginkonur, hafi á beinan og óbeinan hátt haft mikil áhrif á náms- og starfsferil 

þeirra. Þessar niðurstöður má skoða í ljósi lífsskeiðakenningar Super (1990), sem lýsir því að 

þróun starfsferils feli í sér öll þau störf og verkefni sem einstaklingar takist á við í 

mismunandi hlutverkum á æviskeiðinu. Super taldi kenninguna henta vel til umfjöllunar um 

starfsþróun kvenna, þar sem konur gegna fjölbreyttum lífshlutverkum, til dæmis 

móðurhlutverki og hlutverki maka, sem þær aðlaga að námi og störfum. Hér má sjá 

samsvörun við hluta af kenningu Super. Sú kvenlæga fórnfýsi sem kom fram hjá 

viðmælendum er almennt talin lýsandi fyrir konur og ákvarðanir þeirra um nám og störf. 

Þessu til stuðning sýna niðurstöður rannsókna að konur virðast aðlaga náms- og starfsferil að 
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heimilisstörfum, fjölskylduábyrgð, sjálfboðaliðastörfum og tómstundum. Af þeim sökum er 

gjarnan talað um að starfsþróun kvenna sé flóknari en karla (Allen, French og Poteet, 2016; 

Gordon, Whelan-Berry og Hamilton, 2007; Hammarström o.fl., 2011; Helga Eysteinsdóttir, 

2006; O‘Neil, Hopkins, Bilimoria, 2008; Teigen og Reisel, 2014).  

Það er fleira í kenningu Super sem tengja má við frásagnir þátttakenda. Super talaði um 

að á viðhaldsstiginu (e. maintenance) eða á aldrinum 45-65 ára, væri algengt að einstaklingar 

þyrftu að sækja sí- og endurmenntun til að standast samkeppni á vinnumarkaði (Super, 

1990). Það kom fram í svörum nokkurra viðmælenda að þeir eru tilbúnir að tileinka sér nýja 

færni ef þess þyrfti fyrir ný störf. Þrátt fyrir það virðast konurnar ekki hafa hugleitt að setjast 

á skólabekk og í viðtölunum var umræðan um sí- og símenntun lítið áberandi. Þessar 

niðurstöður eru áhugaverðar í ljósi þess að upp úr fimmtugu virðist draga úr þátttöku 

miðaldra og eldra fólks í sí- og endurmenntun (Velferðarráðuneytið, 2004). Nú til dags er 

lögð mikil áhersla á góða menntun og fjölbreytta kunnáttu til að auka atvinnumöguleika sem 

undirstrikar mikilvægi þess að fólk auki færni sína með því að leggja stund á símenntun (Jón 

Torfi Jónsson, 2013; Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir, 2007). Athyglisvert 

væri að rannsaka betur aðgengi og þátttöku eldri aldurshópa að endurmenntun, því svo 

virðist sem menntun sé áhrifaþáttur varðandi möguleika miðaldra og eldra fólks á 

vinnumarkaði, sem sífellt er í tæknilegri gerjun og breytingar krefjast þess að fólk sé í námi 

alla starfsævina. 

Það vakti athygli að aðeins einn viðmælandi minntist á símenntun, sú kona hefur reynt að 

viðhalda kunnáttu sinni í atvinnuleysinu, auk þess sem hún hefur sótt ýmis námskeið á 

undanförnum árum í tengslum við starfsgrein sína. Einnig kom fram að hún hefur mikinn 

áhuga og metnað fyrir því að fá vinnu sem tengist menntun og starfsreynslu, en þrátt fyrir 

það virðist atvinnuleitin ekki bera árangur. Ein hliðin á þessu máli gæti tengst karllægum 

viðmiðum, sem virðast vera alls ráðandi innan tækni- og raunvísindageirans og endurspegla 

gjarnan fordóma og misrétti í ráðningum. Sú orðræða og menning sem ríkjandi er innan 

þessara starfsstétta virðist eiga þátt í að viðhalda núverandi kynjamynstri (Hrafnhildur 

Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2011).  

Í grein Nunez og Livanos (2010) er fjallað um gildi menntunar í langtímaatvinnuleysi. Þar 

kemur fram að mikil menntun dragi almennt úr hættu á að lenda í langtímaatvinnuleysi. 

Einnig er sagt frá því að fólk með litla menntun virðist hafa aukna möguleika á að fá vinnu en 
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þeir sem eru með meiri menntun. Mögulegar ástæður þess eru að fólk með minni menntun 

er talið eiga auðveldara með að aðlaga sig að hinum ýmsu störfum og geri minni kröfur um 

störf en þeir sem eru með meiri menntun. Þeir síðarnefndu eru fremur fastari fyrir og hafna 

störfum sem þeim finnst ekki henta. Athygli vekur að þessar niðurstöður sammælast við 

frásagnir kvennanna. Í fyrsta lagi má nefna að sú eina í hópnum sem er með háskólapróf var 

sú fyrsta til að fá vinnu. Í öðru lagi voru tveir viðmælendur sem höfðu lokið gagnfræðaprófi 

og iðnmenntun ekki með neinar kröfur í atvinnuleitinni og voru aðeins án atvinnu í nokkra 

mánuði. Í þriðja lagi má nefna að tveir viðmælendur hafa hingað til haft ákveðnar hugmyndir 

um störf, en eru enn án atvinnu. Því má áætla að miðaldra og eldri konur eigi ekki kost á því 

að setja kröfur í atvinnuleit og verði frekar að taka þau störf sem gefast. Þetta virðist jafnvel 

eiga við þótt ferilskrá viðkomandi gefi til kynna að menntun og fyrri reynsla nýtist í starfi. 

Með öðrum orðum virðast starfsþróunarmöguleikar miðaldra og eldri kvenna vera 

takmarkaðir, þar sem þær eiga erfitt með að mæta kröfum atvinnurekenda. Rétt er að hafa í 

huga, að jafnvel þó margir lækki atvinnukröfur á efri árum til að auka líkur á því að fá vinnu, 

virðist atvinnuleysi algengara meðal miðaldra og eldra fólks en þeirra sem yngri eru (Adler og 

Hilber, 2009; Allen, French og Poteet, 2016; Margrét Kr. Gunnarsdóttir, 2009; Morgeson o.fl., 

2008; Posthuma og Campion, 2009; Rupp, Vodanovich, Credé, 2006; Steinunn Böðvarsdóttir, 

2013; Vinnumálastofnun, 2016a; Vinnumálastofnun, e.d.). 

Almennt greindu þátttakendur frá hindrunum sem hafa staðið í vegi þeirra í gegnum 

náms- og starfsferilinn og hafa takmarkað náms- og starfsmöguleika þeirra. Nancy Betz 

(1994; 2005) hefur fjallað um áhrifaþætti á starfsferilsþróun kvenna og hvaða hindranir 

standi í vegi fyrir náms- og starfsvali þeirra. Hún flokkar þessar hindranir í þrjá flokka og 

koma þeir að gagni til að varpa ljósi á náms- og starfsferil viðmælenda. Fyrst ber að nefna 

samfélagslegar hindranir sem vísa til kynhlutverka og staðalímynda starfa og þess hvernig 

skólakerfið viðheldur kynbundinni félagsmótun. Það kom skýrt fram að náms- og starfsferill 

viðmælenda er með kvenlægu ívafi þar sem flestar konurnar hafa sótt menntun og unnið 

störf sem tilheyra dæmigerðum kvennastéttum. Gera má ráð fyrir því að náms- og starfsval 

kvennanna sé ómeðvitað og stafi af kynbundinni félagsmótun. Af þessu sögðu vakti það 

athygli að einn þátttakandi, sem hefur menntun og starfsreynslu á sviði tækni og vísinda, 

lýsti því að hafa mætt fordómum í sinni starfsstétt, bæði vegna kyns og síðar aldurs. Betz 

talaði einnig um félagsmótaðar hindranir sem eru til marks um togstreitu milli starfsferils og 

fjölskyldu. Eins og fram hefur komið er náms- og starfsferill kvennanna vísbending um að 
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félagsmótaðar hindranir hafi áhrif á ákvarðanir kvenna varðandi nám og störf. Þriðji 

flokkurinn lýsir hugarfarslegum hindrunum sem tengjast þáttum eins og vantrú kvenna á 

eigin getu. Samkvæmt Betz dregur lítil trú kvenna á eigin færni úr mati þeirra á möguleikum 

á starfsframa, sérstaklega þegar um er að ræða svið þar sem karlar eru ráðandi, eða að nám 

og störf krefjist tæknikunnáttu (Betz, 2005). Hér er samsvörun við upplifun eins viðmælanda 

sem lýsti því að hafa efast um eigin getu eftir mikla atvinnuleit sem hafði þá ekki skilað 

árangri.  

Í viðtölunum kom skýrt fram að konurnar hafa upplifað miklar viðhorfsbreytingar á 

undanförnum áratugum, sérstaklega varðandi nám og störf kvenna sem rekja má til örrar 

tækniþróunar, fækkunar barneigna og aukinnar atvinnuþátttöku kvenna (Yaukey, Anderton, 

Lundquist, 2007). Ýmsar hindranir standa í vegi fyrir náms- og starfsþróun kvenna sem 

endurspeglast meðal annars í kyn- og staðalímyndum, fjölskylduábyrgð og sjálfsmati. Konur 

eru til dæmis síður álitnar aðalfyrirvinnur fjölskyldunnar, gegna oft mikilvægum skyldum 

innan heimilisins og eru líklegri til að upplifa meira óöryggi í starfi þar sem þær eru síður í 

valdastöðum (Ásta Snorradóttir, 2009; Betz, 1994; Gordonm Whelan-Berry, Hamilton, 2007; 

Menéndez, Benach, Muntaner, Amable og O‘Campo, 2007; Teigen og Reisel, 2014). Kvenlæg 

fórnfýsi hefur þannig mótað feril þátttakenda og að þeirra mati unnið gegn möguleikum 

þeirra á vinnumarkaði eins og við þekkjum hann í dag.  

4.2. Líðan í atvinnuleysi  

Í rannsókninni var sjónum beint að áhrifum atvinnuleysis á stöðu og líðan viðmælenda. Það 

vakti athygli að konurnar virtust eiga auðvelt með að tjá sig um upplifun sína af atvinnumissi 

og atvinnuleysi. Ein kvennanna telur að fólk eigi almennt auðveldara með að deila 

tilfinningum sínum í kjölfar atvinnumissis og rekur ástæður þess til efnahagshrunsins, þegar 

stór hluti þjóðarinnar upplifði atvinnumissi sem hafði mikil og varanleg áhrif á einstaklinga 

(Helena Jónsdóttir, 2009; Hugrún Linda Guðmundsdóttir, 2013; Snorradóttir, Vilhjálmsson, 

Rafnsdóttir og Tómasson, 2013; Sæunn Gísladóttir, 2011). Leiða má líkum að því að aukin 

þjóðfélagsumræða gefi fólki styrk til að tjá sig um viðkvæm málefni. Hér ber til dæmis að 

nefna samtök sem hafa beitt sér fyrir atvinnumálum eldra fólks í þjóðfélaginu. Samtökin 

nefna sig „Grái herinn“ og er baráttuhópur innan Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni 

sem hóf starfsemi í mars 2016. Líklegt þykir að aukinn fréttaflutningur og opin umræða í 

samfélaginu hafi leitt til þess að viðmælendur í þessari rannsókn samþykktu þátttöku. Flestar 
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konurnar tóku fram að þeim þætti gott að opna sig um atvinnuleysið og sérstaklega 

erfiðleikana við að komast aftur inn á vinnumarkað, því þörf væri á aukinni umræðu um 

atvinnumál miðaldra og eldri kvenna í atvinnuleit.  

Talsverður munur var á frásögnum kvennanna varðandi stöðu og líðan í atvinnuleysinu. 

Greina mátti mun á líðan þeirra eftir lengd atvinnuleysis, hjúskaparstöðu og félagslegum 

hlutverkum. Algengt er að tala um þrennskonar afleiðingar atvinnuleysis; fjárhagslegar, 

félagslegar og heilsufarslegar (McKee-Ryan, Song, Wanber, Kinicki, 2005; Paul og Moser, 

2009). Flestar minntust á félagslegar afleiðingar og nefndu að félagslegi þátturinn væri stór 

partur af söknuði eftir atvinnumissinn, enda er vinnan ákveðinn hornsteinn til félagslegrar 

tengingar (Blustein, 2006; Halldór S. Guðmundsson, 2008). Einn þátttakandi upplifði mikinn 

söknuð þegar samstarfsfélögum hennar var sagt upp í kjölfar efnahagshrunsins. Þetta er í 

takt við niðurstöður Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur (2009) sem sýndi að þeim starfsmönnum 

sem ekki var sagt upp í kjölfar hrunsins á Íslandi, leið í raun verr en þeim starfsmönnum sem 

misstu vinnuna.  

Fyrir einstaklinga geta fjárhagslegar afleiðingar atvinnuleysis verið alvarlegar og valdið 

mikilli streitu, bæði andlegri og líkamlegri. Afkoma heimilanna ræðst af tekjum, eignum og 

skuldum og öll röskun á tekjum getur því haft neikvæðar afleiðingar í för með sér (Félags- og 

tryggingarmálaráðuneytið, 2009a). Það kom fram hjá flestum þátttakenda að fjárhagsleg hlið 

atvinnuleysis hefur haft áhrif á líðan þeirra og margar hafa þurft að breyta 

framtíðaráætlunum vegna slæmrar fjárhagsstöðu.  

Líkt og áður sagði kom skýrt fram að hjúskaparstaða og lengd atvinnuleysis hafði áhrif á 

líðan og upplifun kvennanna í atvinnuleysinu. Líkt og segir í þrepakenningu Harrison og Hill 

(sjá Ozamiz, Gumplamaier, Lehtinen, 2001) geta afleiðingar atvinnuleysis verið verri meðal 

einstaklinga sem hafa verið lengi án atvinnu. Auk þess benda niðurstöður rannsókna til þess 

að hjúskaparstaða hafi áhrif á það hvernig einstaklingar upplifa stöðu og líðan í atvinnuleysi, 

þar sem einstæðir virðast frekar upplifa andlega vanlíðan en þeir sem eru giftir eða í sambúð 

(Eliason og Storrie, 2009; Gallo o.fl., 2009; Väänänen, Vahtera, Pentti og Kivimäki, 2005). 

Greina má ýmislegt sameiginlegt við frásagnir tveggja viðmælenda og það sem hér hefur 

komið fram. Þær hafa verið án atvinnu í tvö til þrjú ár og eru fráskildar. Þær lýstu vanlíðan og 

óöryggi sem rekja má til einmannaleika. Þær gáfu jafnframt til kynna að þær sakni þess að 

hafa ekki félagslegan og fjárhagslegan stuðning frá maka. Einn viðmælenda hafði aðra sögu 
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að segja. Sá hefur verið án atvinnu í sex ár og er giftur og sagðist ekki hafa upplifað andlega 

vanlíðan þrátt fyrir langtímaatvinnuleysi. Þessar niðurstöður eru því samhljóma niðurstöðum 

eldri rannsókna um að maki sé mikilvægur stuðningur í atvinnuleysi (Väänänen, Vahtera, 

Pentti og Kivimäki, 2005).  

Það kom fram að félagsleg staða kvennanna hafði jákvæð áhrif á stöðu og líðan í 

atvinnuleysinu. Rannsóknir sýna að andleg líðan er betri hjá einstaklingum sem eru án 

atvinnu, ef þeir viðhalda daglegum venjum og nýta tíma sinn á uppbyggilegan hátt (McArdle, 

Waters, Briscoe, Hall, 2007; McKee-Ryan o.fl., 2005). Konurnar höfðu allar reynt að finna sér 

dægrastyttingu í atvinnuleysinu. Ein hafði unnið sjálfboðavinnu og önnur reynt að viðhalda 

daglegum venjum með einskonar endurmenntun, þar sem hún les og aflar sér þekkingar í 

sínum fræðum. Þær sem hafa hinsvegar sinnt barnabörnum virðast ánægðastar með tímann 

sem þær vörðu í atvinnuleysinu. Í rannsókn Stier og Endeweld (2015) kemur fram að þrátt 

fyrir hækkandi aldur beri konur oft ábyrgð á heimilishaldi og gegni mikilvægum hlutverkum 

innan fjölskyldunnar, til dæmis á umönnun barnabarna. Það reyndist mikill stuðningur í því 

fyrir konurnar að fá að gæta að barnabörnum sínum. Þær lýstu því sem sjálfsögðum hlut og 

að það hafi meðal annars verið hvatning fyrir þær til að viðhalda skipulagi hversdagslífsins. 

Þessar niðurstöður ýta einnig undir það að ábyrgð kvenna og ýmis kvenlæg hlutverk taki ekki 

breytingum þrátt fyrir hækkandi aldur. Af þessu má einnig dæma að nauðsynlegt sé að 

hvetja og styrkja tengslanet í kringum hinn atvinnulausa. 

Vegna lífsseigra staðalímynda um mikilvægi atvinnu fyrir karlmenn hafa þær ályktanir 

gjarnan verið dregnar að óvissa á vinnumarkaði og atvinnuleysi sé erfiðari fyrir karla en 

konur, því slíkt ógni starfstengdri sjálfsmynd þeirra (Paul og Moser, 2009). Þó er talið að í 

löndum þar sem atvinnuþátttaka kvenna er mikil, líti konur einnig á sig sem fyrirvinnu ekki 

síður en karlar (Hammerström, 2011; Lewis, 2001; Teigen og Reisel, 2014). Niðurstöður 

þessarar rannsóknar gefa til kynna að þær kvennana sem eru giftar líta síður á sig sem 

aðalfyrirvinnur, þar sem makinn aflar meiri tekna. Á hinn bóginn eru þær sem eru fráskildar 

fyrirvinnur og af þeim sökum hefur atvinnumissirinn raskað sjálfsmynd þeirra.  

Að öðru leyti vakti það athygli að konurnar voru almennt jákvæðar og gerðu lítið úr 

neikvæðri reynslu. Þær hafa nýtt styrkleika sinn til að hjálpa sér að takast á við aðstæðurnar 

og nefndu að þrautseigja, þolinmæði og jákvæð viðhorf, væru gildi sem gott væri að tileinka 

sér í atvinnuleysi. Því virðist sem styrkleikar þeirra hafi verið jákvæðir áhrifavaldar í 



  

55 

atvinnuleysinu. Hins vegar, þegar leið á samtölin virtist oft vera þversögn í frásögnum 

kvennanna, þar sem ákveðnar vísbendingar gáfu til kynna að þeim hefði kannski ekki liðið allt 

of vel. Athygli vekur að íslensk rannsókn sem kannaði stöðu og líðan einstaklinga úr 

fjármálageiranum, sem ekki misstu vinnuna í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008, sýndi að 

konur komu verr út en karlar í öllum mælingum sem voru gerðar á andlegu álagi sem þau 

upplifðu í kjölfar atvinnumissis (Snorradóttir, Vilhjálmsson, Rafnsdóttir og Tómasson, 2013). 

Erlendar rannsóknir hafa einnig sýnt að atvinnulausar konur eru síður hamingjusamar, eru 

við verri andlega heilsu og búa við minni lífsgæði en karlar (McKee-Ryan o.fl., 2005; Gallo 

o.fl., 2009). Framangreindar niðurstöður vekja upp spurningar. Hugsanlega hafa konurnar í 

þessari rannsókn átt erfitt með að bera allar tilfinningar sínar á borð og lýsa neikvæðum 

upplifunum. Sá möguleiki er fyrir hendi að viðmælendur hafi þannig gert lítið úr neikvæðum 

tilfinningum og lagt frekar áherslu á jákvæð viðhorf í frásögnum sínum. Einnig má ætla að 

miðað við hversu vel konurnar virtust búnar að ná tökum á stöðu og líðan í atvinnuleysinu, 

gæti það bent til þess að þeim mun lengur sem fólk er atvinnulaust hætti það að finna fyrir 

eins mikilum áhrifum.  

4.3. Fyrirstöður að þátttöku á vinnumarkaði 

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom í ljós að flestir viðmælendur hafa átt erfitt með að 

komast aftur inn á vinnumarkað. Það kom fram að yngri viðmælendur upplifðu atvinnuleysi í 

nokkra mánuði, en þær eldri hafa verið atvinnulausar í 2 til 6 ár. Eldri rannsóknir sýna að 

miðaldra og eldra fólk eigi erfitt með endurkomu inn á vinnumarkað (Adler og Hilber, 2009; 

Brewington og Nassar-McMillan, 2000; Ebberwin o.fl., 2004; Helga Eysteinsdóttir, 2006; 

Hugrún Linda Guðmundsdóttir, 2013; Kadefors og Hanse, 2012; Lasssus, Lopez, Roscigno, 

2015; Margrét Linda Ásgrímsdóttir, 2010; Muchinsky, 2006; Stier og Endeweld, 2015; Sæunn 

Gísladóttir, 2011). 

Almennt upplifðu konurnar fá tækifæri á vinnumarkaði og flestar greindu frá endurtekinni 

höfnun í atvinnuleitinni. Þátttakendur sögðust gera sér grein fyrir því að sökum aldurs væru 

atvinnumöguleikar ekki miklir og greindu nokkrar frá því að um skýra aldursfordóma væri að 

ræða á vinnumarkaði. Niðurstöður rannsókna sýna að aldursmismunun, menntun og 

neikvæðar staðalímyndir um starfsgetu eldra fólks, geta hamlað því í atvinnuleit (Adler og 

Hilber, 2009; Kroon, 2015; Malul, 2009; Rothenberg og Gardner, 2011; Rupp, Vodanovich og 

Credé, 2006; Posthuma og Campion, 2009). Margar hafa aðeins litla menntun þrátt fyrir 
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margra ára starfsreynslu, sem virðist ekki vera metin að verðleikum. Jafnvel þótt konurnar 

séu ennþá virkar í atvinnuleit má hafa hugfast að stundum kemur til þess að miðaldra og 

eldra fólk þurfi að enda starfsferilinn ósjálfviljugt sem hefur í för með sér miklar og snöggar 

breytingar á högum þeirra (Gallo o.fl., 2009; Hanisch, 1999). Viðmælendur upplifðu að það 

dygði ekki til að vekja athygli atvinnurekenda eða stjórnenda á starfsumsóknum þeirra og 

oftar en ekki fengu þær engin viðbrögð. Þetta viðbragðsleysi má tengja aldursfordómum, 

enda benda niðurstöður erlendra rannsókna til þess að atvinnurekendur telji eldra fólk ekki 

búa yfir nægilegri samkeppnishæfni til að standast kröfur á vinnumarkaði (Kadefors og 

Hanse, 2012; Lassus o.fl., 2015). Svo virðist sem atvinnurekendur gefi miðaldra og eldra fólki 

ekki tækifæri og hafi fyrirfram mótaðar neikvæðar hugmyndir um starfsgetu þeirra. Sé það 

reyndin er um aldursfordóma að ræða, en það er hugtak sem tengist staðalímyndum, 

lítilsvirðingu og mismunun gagnvart eldra fólki (Bytheway, 2005; Morgeson, Reider, Campion 

og Bull, 2008). Sem dæmi um aldursfordóma er þegar miðaldra og eldra fólk, á talsvert 

breiðu aldursbili, er flokkað undir sama hatt, án þess að tekið sé tillit til reynslu þeirra, 

menntunar og annarra einstaklingsþátta. Flestum viðmælendum bar saman um að hafa 

upplifað aldursfordóma í atvinnuleitinni. Frásagnir kvennanna tengjast því ekki þeim 

viðhorfum að starfsfærni og lífsreynsla eldri starfsmanna sé oft mikils metin innan fyrirtækja 

(Guðfinna Harðardóttir og Inga Jóna Jónsdóttir, 2008; Niessen, Swarowsky og Leiz, 2010; 

Nilson, 2007). 

Á undanförnum árum hefur borið á aukinni umræðu um starfsóöryggi á vinnumarkaði 

(Kalleberg, 2009). Vinnusemi og dugnaður skiptir minna máli en áður þekktist vegna örra 

breytinga, svo sem tæknibreytinga. Nú verður starfsmaður að fylgjast vel með öllum þeim 

endurmenntunarmöguleikum sem í boði eru til þess að bæta samkeppnishæfi sína. Því má 

segja að einstaklingar þurfi að taka ábyrgð á eigin starfsferilsþróun (Savickas o.fl., 2009). Hafa 

ber í huga að sú kynslóð sem viðmælendur tilheyra er alin upp við að aldur og reynsla vegi 

hvað mest þegar sótt er um störf. Einn viðmælandi hafði orð á því að gamla máltækið „aldur 

og fyrri störf“ hefðu nú aðra og neikvæðari merkingu en áður. Þremur viðmælendum sárnar 

að fá ekki að nýta menntun sína, reynslu og þekkingu, vegna aldurs. Hliðstæðu er að finna í 

niðurstöðum rannsóknar Chan og Stevens (2001) þar sem atvinnuleysi hafði langtímaáhrif á 

möguleika einstaklinga 50 ára og eldri, til að fá vinnu að nýju. Neikvæð viðhorf gagnvart eldri 

atvinnuleitendum geta þannig komið í veg fyrir að þeir fái tækifæri á vinnumarkaði 

(Bernharður Guðmundsson, 2009). 
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4.4. Þarfir hópsins varðandi stuðning og úrræði  

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvort þeir hefðu nýtt sér stuðning og úrræði í 

atvinnuleysinu kom fram að flestir höfðu fengið aðstoð hjá Vinnumálastofnun, ýmist 

fjárhagslegan stuðning, ráðgjöf, námskeið eða önnur úrræði. Þegar nánar var spurt kom fram 

að flestar voru ánægðar með þá þjónustu sem þar er í boði. Þær sem hafa verið lengst án 

atvinnu hafa sótt námskeið og ein fékk tímabundna reynsluráðningu sem hún lét vel af. Þær 

telja að vinnumarkaðsúrræðin sem eru í boði hafi reynst þeim sem styrkur og hvatning í 

atvinnuleysinu og þær sem hafa verið lengst án atvinnu nefndu að það hafi verið mikill 

stuðningur að hitta einstaklinga í sambærilegri stöðu. Þetta samræmist því sem komið hefur 

fram varðandi markmið og tilgang vinnumarkaðsúrræða. Þau eru ekki einungis ætluð til að 

halda fólki virku þrátt fyrir atvinnuleysi, heldur gegna þau einnig félagslegum og sálrænum 

tilgangi og geta til dæmis hindrað félagslega einangrun (Félags- og tryggingarmála-

ráðuneytið, 2009b).  

Viðmælendur telja sig þurfa úrræði sem styrkja tengsl þeirra við vinnumarkaðinn og telja 

slíkt auki líkur á atvinnutækifærum. Jafnframt telja konurnar að slík úrræði þurfi að gegna 

félagslegu hlutverki, vera persónuleg, einstaklingsbundin og hvetjandi, til dæmis í formi 

námskeiða. Þessar skoðanir kvennanna tengjast því sem komið hefur fram hjá Nordlund 

(2011) þar sem talað er um að vinnumarkaðsúrræði virki best þegar fólk er viljugt til að taka 

þátt í þeim og þegar úrræðin miðast við að bæta færni fólks með þjálfunar‐ og 

starfstengdum úrræðum. Úrræði sem bæta tengsl og samskipti, skapa fólki betri aðlögun inn 

á vinnumarkað og hvetja fólk til vinnuvilja. Sá möguleiki er fyrir hendi að endurskoða þurfi 

námskeið sem eru í boði út frá þörfum þeirra sem eru án atvinnu, þar sem viðmælendum 

finnst almennt vanta námskeið og úrræði sem beini eldri konum í atvinnuleit inn á 

vinnumarkað. Einnig má ætla að hópráðgjöf gæti nýst þessum hópi þar sem konurnar lýsa því 

að þeim hafi þótt gott að hitta aðrar konur í svipaðri stöðu.  

Talað er um að vinnumarkaðsúrræði geti styrkt tengslanet atvinnuleitenda á 

vinnumarkaði (Lög um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006). Það kom fram í þessari rannsókn 

að viðmælendur telja að bæta þurfi starfsþjálfunarmöguleika og reynsluráðningar fyrir eldri 

konur í atvinnuleit og að slík þjónusta þurfi að standa til boða fljótlega eftir að einstaklingar 

hafa sótt um atvinnuleysisbætur. Þetta rennir sterkari stoðum undir mikilvægi þess að efla 

virka náms- og starfsráðgjöf fyrir þennan aldurshóp. 
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Gildi þessarar rannsóknar felst fyrst og fremst í því að gefa innsýn í aðstæður þátttakenda, 

í uppsveiflu efnahagslífsins. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja niðurstöður fyrri rannsókna 

á atvinnuleysi og atvinnuleit eldri aldurshópa. Eins og fram hefur komið mælist 

langtímaatvinnuleysi einna mest meðal kvenna 50 ára og eldri og því þótti sérstök ástæða til 

að kanna upplifun og reynslu þessa hóps af endurkomu inn á vinnumarkaðinn 

(Vinnumálastofnun, e.d.; Vinnumálastofnun, 2016b). Takmarkanir rannsóknarinnar felast 

hinsvegar í því að aðeins var rætt við sex konur á aldrinum 54 til 66 ára, sem hafa upplifað 

atvinnuleysi frá fjórum mánuðum og upp í sex ár. Því má ætla að skoðanir og sjónarmið 

þeirra endurspegli ekki reynslu allra kvenna sem standa í svipuðum sporum. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar benda þó til þess að vert sé að beina athyglinni í auknu mæli að 

atvinnuleysi miðaldra og eldri kvenna, þar sem þær virðast eiga í erfiðleikum með að fá vinnu 

að nýju.  

Eins og kom fram hér að framan setti Félagsmálaráðuneytið á laggirnar starfshóp undir 

heitinu „Verkefnisstjórn 50+“ árið 2004. Hópnum var meðal annars ætlað að kanna málefni 

miðaldra og eldra fólks á vinnumarkaði og algengi þess að fólki væri sagt upp störfum eða 

ekki ráðið í störf sem auglýst eru, sökum aldurs. Í kjölfar efnahagshrunsins dró 

verkefnastjórnin úr starfsemi sinni sem lauk starfi fyrr en áformað var (Margrét Kr. 

Gunnarsdóttir, 2009; Velferðarráðuneytið, 2004). Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til 

þess að umfjöllun og aðgerðir varðandi atvinnumál eldri aldurshópa sé jafn þörf í dag og hún 

var árið 2004. Því er rík þörf á að taka þetta verkefni upp að nýju og vinna að varanlegum 

úrbótum fyrir einstaklinga, sem upplifa atvinnuleysi á seinni stigum starfsferils og þá 

sérstaklega með eldri konur í huga.  

Margt bendir til þess að taka þurfi markvisst á mismunun við starfsráðningar á 

vinnumarkaði sem beinist að eldra starfsfólki. Auknar færnikröfur á vinnumarkaði ýta undir 

að einstaklingar taki aukna ábyrgð á eigin starfsferilsþróun. Mögulega þarf að kanna hvaða 

leiðir séu best fallnar til símenntunar til að bæta stöðu þessa aldurshóps. Tryggja þarf að 

vinnumarkaðurinn taki meira tillit til mismunandi aðstæðna og þarfa eldri aldurshópa og 

vekja þarf athygli á þeim mannauði sem ekki nýtist og þeirri reynslu og þekkingu sem í 

einhverjum tilfellum tapast ef yngra fólk er alltaf tekið fram yfir það eldra í vinnu.  

Nauðsynlegt er að veita atvinnumálum eldra fólks meiri athygli og tengja við 

samfélagslegar aðstæður, með tilliti til mannfjölda- og þjóðfélagsþróunar og stöðu 
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atvinnumála mismunandi aldurshópa. Einnig væri gagnlegt að fá samanburð erlendis frá og 

kanna hvort þörf sé á löggjöf um mismunun vegna aldurs á vinnumarkaði. Auk þess gætu 

stjórnvöld tekið virkari þátt í stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf og stuðlað að því að þeir 

sem komnir eru á seinna stig starfsferils, fái aukin tækifæri til að nýta starfsgetu sína betur 

en nú er gert. Virkari náms- og starfsráðgjöf fyrir þennan aldurshóp með það að leiðarljósi að 

nýta áunna starfsreynslu og starfsgetu, gæti þar með einnig stuðlað að úrlausnum í 

málefnum atvinnulausra miðaldra og eldri kvenna.  
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Fylgiskjal 1 

 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 

 

Hér að neðan eru upplýsingar varðandi þátttöku þína í rannsókninni.  

 

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá innsýn í upplifun og reynslu kvenna 50 ára og eldri af 

atvinnuleysi og atvinnuleit. Ætlunin er að spyrja um nokkra þætti sem snúa að náms- og 

starfsferli þínum, atvinnumissinum, atvinnuleysinu og atvinnuleitinni. Aðrar spurningar verða 

svipuðum nótum. 

 

Viðtalið verður tekið upp á upptökutæki, það er gert til að auðvelda afritun að viðtali loknu. 

Fyllsta trúnaðar verður gætt í meðferð upplýsinga og að gagnasöfnun lokinni verður gögnum 

eytt. Ég mun heita þagnarskyldu, auk þess sem að persónupplýsingum verður breytt svo ekki 

sé hægt að rekja nöfn eða staðhætti.  

 

Viðmælendur geta hætt þátttöku hvenær sem er, enda er þeim algjörlega frjáls að taka þátt í 

rannsókninni. Rétt er að geta þess að rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar.  

 

 

Ég undirrituð samþykki hér með þátttöku mína í viðkomandi rannsókn 

 

________________________________________________ dags._______________ 

 

Rannsakandi, Anna Monika Arnórsdóttir 

 

Leiðbeinandi: Sif Einarsdóttir 

Meðleiðbeinandi: Ásta Snorradóttir 
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Fylgiskjal 2 

Viðtalsrammi 

 

Inngangsspurningar 

 Aldur  

 Fjölskylduhagir og hjúskaparstaða 

 Náms- og starfsferill 

 Ákvarðanir á náms og starfsferli 

 Ástæður atvinnuleysis 

 

Atvinnuleysi og atvinnuleit 

 Hvað hefur þú verið lengi án atvinnu? 

 Hvað tók við í atvinnuleysinu? 

 Hvernig hefur atvinnuleitin gengið? 

o Ef illa – hvers vegna telur þú að atvinnuleitin hafi ekki borið árangur? 

o Viðbrögð við umsóknum? 

 Hvernig telur þú atvinnuhorfur þínar vera? 

 Hefur þú trú á að fá áhugavert starf eða starf við hæfi m.t.t. fyrri reynslu/menntunar? 

 Hvað telur þú að sé erfiðast við atvinnuleysi? Áhrif á líðan? 

 

Stuðningur og úrræði  

 Ræðir/ræddir þú atvinnuleysið við nánustu aðstandendur eða aðra? 

 Leitaðir þú eftir stuðningi í atvinnuleysinu? 

 Hvers saknar þú helst varðandi stuðning/úrræði/ráðgjöf í atvinnuleysinu? 

 

 

Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum sem þér finnst ekki hafa komið fram? 

Mætti ég hafa samband við þig síðar ef það vakna frekari spurningar? 


