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Útdráttur!

Kvennasmiðjan! er! endurhæfingarúrræði! sem! unnið! er! í! samstarfi! við! velferðarsvið!

Reykjavíkurborgar! og! Tryggingastofnun! ríkisins.! Úrræðið! er! hugsað! fyrir! einstæðar!

mæður! sem! eiga! við! langvarandi! félagslega! erfiðleika! að! stríða.! Þær! eiga! það! allar!

sameiginlegt!að!vera!í!erfiðleikum!með!að!fóta!sig!á!vinnumarkaði!og/eða!í!námi!vegna!

félagslegra! aðstæðna! sinna.! Meginmarkmið! rannsóknarinnar! er! að! kanna! afdrif! og!

lífsgæði!kvenna!sem!stunduðu!nám!í!Kvennasmiðju!á!árunum!2012–2017.!Notast!var!við!

megindlega! rannsóknaraðferð! við! gagnaöflun! og! úrvinnslu! gagna,! þar! sem! staðlaður!

spurningalisti! var! lagður! fyrir! þátttakendur! símleiðis.! Alls! tók! 51! einstaklingur! þátt! og!

svarhlutfall!rannsóknar!var!55%.!!

Helstu!niðurstöður!voru!þær!að!meirihluti!þátttakenda!sem!luku!úrræðinu!taldi!að!

lífsgæði! sín!hefðu!aukist!eftir! að!hafa! stundað!nám! í!Kvennasmiðjunni!og!þótti!námið!

gagnlegt.! Árangur! af! úrræðinu! var!meiri! hjá! þeim! þátttakendum! sem! luku! því! en! hjá!

þeim!sem!luku!því!ekki.!Meirihluti!þátttakenda!eru!öryrkjar,!bæði!meðal!þeirra!sem!luku!

náminu!og!þeirra!sem!luku!því!ekki.!Talsvert!fleiri!af!þeim!sem!luku!Kvennasmiðjunni!eru!

í!námi!eða!vinnu!í!samanburði!við!þær!sem!luku!ekki!úrræðinu.!Þátttakendur!sem!luku!

úrræðinu!voru!líklegri!til!að!fara!í!áframhaldandi!nám!eftir!Kvennasmiðju,!eða!44%,!en!

aðeins! 13%! þátttakenda! sem! luku! ekki! úrræðinu! fóru! í! áframhaldandi! nám.! Rúmlega!

helmingur! þátttakenda! sem! luku! úrræðinu! taldi! Kvennasmiðjuna! hafa! aukið! tækifæri!

þeirra! á! vinnumarkaðnum!og! bætt! félagslega! stöðu! þeirra.! Hins! vegar! taldi!meirihluti!

þátttakenda!sem!luku!ekki!úrræðinu!að!Kvennasmiðjan!hefði!ekki!aukið!tækifæri!þeirra!

á!vinnumarkaðnum!og!að!félagsleg!staða!þeirra!hefði!ekki!batnað.!Flestir!þátttakendur!

sem!luku!úrræðinu!töldu!að!námið!í!Kvennasmiðjunni!hefði!styrkt!sjálfsmynd!þeirra!og!

tæpur!helmingur!þeirra!sem!luku!ekki!úrræðinu!var!á!sömu!skoðun.!

!

Lykilorð:!Kvennasmiðjan,!lífsgæði,!félagsleg!staða,!sjálfsmynd,!valdefling.!!
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Abstract!

Kvennasmiðjan! is! a! rehabilitation!program! that! is! a! collaboration!between! the!City!of!

Reykjavík’s! Department! of! Welfare! and! the! Social! Insurance! Administration.!

Kvennasmiðjan! is! for! single!mothers!who! suffer! from! long5term! social! problems.! The!

participants!are!struggling!to!participate!in!the!labor!market!and/or!educate!themselves!

because!of!their!social!circumstances.!The!purpose!of!this!study!is!to!research!the!social!

status!and!the!quality!of!life!of!women!who!have!studied!at!Kvennasmiðjan!during!the!

period! 2012–2017.! A! quantitative! research!method!was! used! for! data! collection! and!

data!processing,!a!standard!questionnaire!was!submitted!to!participants!by!telephone,!

51!people!participated!in!the!research!and!the!response!rate!of!the!study!was!55%.!

The! main! results! of! the! research! were! that! the! majority! of! participants! who!

completed! the! rehabilitation! program! felt! that! the! education! at! Kvennasmiðjan!

increased!their!quality!of!life!and!found!the!program!useful.!The!impact!of!the!program!

was!greater!on!the!participants!who!completed!the!program!than!for!those!who!didn’t.!

The!majority!of!participants! are!on!disability!pension,!both! those!who! completed! the!

program! and! those! who! didn’t.! Participants! who! completed! the! program! were!

considerably!more! likely! to!be!working!or!studying,!compared!to!participants!who!did!

not! complete! the! program.! It! is! more! common! for! participants! who! completed! the!

program!to!continue!their!studies!after!Kvennasmiðjan,!or!44%!of!them,!but!only!13%!of!

participants!who!did!not!complete!the!program!went!on!to!continue!their!studies.!More!

than!half!of!the!participants!who!completed!the!program!felt!that!Kvennasmiðjan!had!

increased! their! opportunities! in! the! labor! market! and! that! their! social! status! had!

improved.!On! the!other! hand,! the!majority! of! participants!who!did! not! complete! the!

program! felt! that! Kvennasmiðjan! had! not! increased! their! opportunities! in! the! labor!

market! and! that! their! social! status! had! not! improved.!Most! of! the! participants! who!

completed!the!program!felt!that!the!studies!at!Kvennasmiðjan!had!strengthened!their!

self5image!and!almost!half!of! the!participants!who!did!not!complete! the!program! felt!

the!same!way.!!

Keywords:!Kvennasmiðjan,!quality!of!life,!social!status,!self5image,!empowerment.!
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Formáli!!

Rannsókn!þessi!er!30!eininga!lokaverkefni!í!meistaranámi!til!MA5gráðu!í!félagsráðgjöf!til!

starfsréttinda! við! félagsráðgjafardeild! Háskóla! Íslands.! Lokaverkefnið! er! unnið! á!

haustönn! 2018! og! er! leiðbeinandi! verkefnisins,! Sigurveig! H.! Sigurðardóttir,! dósent! í!

félagsráðgjöf.! Henni! færi! ég! bestu! þakkir! fyrir! samstarfið,! góða! leiðsögn! og! gagnlegar!

leiðbeiningar!við!verkefnið.!!

Sérstakar! þakkir! færi! ég! þátttakendum! rannsóknarinnar! fyrir! að! taka! sér! tíma! við!

svörun!rannsóknarinnar,!án!þeirra!hefði!rannsóknin!ekki!orðið!að!veruleika.!Erlu!Björgu!

Sigurðardóttur,! félagsráðgjafa! og! verkefnastjóra! rannsókna! og! þjónustumats! hjá!

velferðarsviði! Reykjavíkurborgar,! færi! ég! einnig! bestu! þakkir! fyrir! samstarfið,! og!

sömuleiðis! Erlu! E.! Völudóttur! þýðanda! fyrir! haldgóðar! ábendingar! og! yfirlestur! á!

verkefninu.! Þá! vil! ég!þakka! kærasta!mínum,!Oddi!Ás!Garðarssyni,!móður!minni,! Birnu!

Róbertsdóttur!og!systur!minni,!Helgu!Clöru!Magnúsdóttur,!fyrir!allan!þann!stuðning!og!

aðstoð!sem!þau!hafa!veitt!mér!í!náminu.!Ég!þakka!samnemendum!mínum!og!kennurum!

fyrir!samfylgdina!og!ánægjulegar!stundir!í!gegnum!allt!námið.!!
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1 Inngangur!!
Að!vera!virkur!samfélagsþegn!gefur!einstaklingi!ekki!aðeins!félagslegt!gildi!heldur!er!það!

einnig! samfélaginu! til! hagsbóta.! Atvinna! og!menntun! hafa! áhrif! á! lífsgæði! og! velferð!

fólks.! Fólk! sem! stendur! höllum! fæti! í! þjóðfélaginu,! eins! og! fólk! án! atvinnu,! skortir!

gjarnan!bjargir!og!tækifæri!til!þess!að!auka!lífsgæði!sín!og!félagslegar!aðstæður.!Því!er!

mikilvægt! að! styðja! á! markvissan! hátt! við! þann! þjóðfélagshóp! með! áhrifaríkum!

úrræðum.!!

Viðfangsefni!þessarar!ritgerðar!var!að!kanna!afdrif!og!lífsgæði!kvenna!sem!stundað!

hafa! nám! í! Kvennasmiðjunni! á! árunum! 2012! til! 2017.! Kvennasmiðjan! er!

endurhæfingarúrræði! sem!hugsað! er! fyrir! einstæðar!mæður! sem!eiga! við! langvarandi!

félagslega! erfiðleika! að! stríða.! Kannað! var! hvort! nám! í! Kvennasmiðju! hefði! áhrif! á!

þátttöku!á!vinnumarkaði!og/eða!áframhaldandi!nám.!Lögð!var!áhersla!á!að!skoða!hvort!

nám! í! Kvennasmiðju! hefði! áhrif! á! félagslega! stöðu! þátttakenda,! andlega! líðan! og!

sjálfsmynd.!Áhugi!rannsakanda!á!rannsóknarefninu!kviknaði!við!kynningu!á!tillögum!að!

MA5verkefnum!fyrir!félagsráðgjafarnema!við!Háskóla!Íslands.!Rannsakandi!hafði!áhuga!á!

að!kanna!og!gera!afdrifakönnun!á!úrræði! sem! í!boði!er! fyrir! einstaklinga! sem!búa!við!

erfiðar! aðstæður!og!meta!hvort! úrræðið!hefði! reynst! þeim! farsælt.! Kvennasmiðjan!er!

áhugavert!verkefni!sem!vert!er!að!skoða.!Hún!var!stofnuð!og!þróuð!af!félagsráðgjöfum!

og! markmið! hennar! er! að! bæta! stöðu! kvenna! sem! eiga! við! langvarandi! félagslegan!

vanda!að!stríða.!Rannsóknin!er!unnin!í!samráði!við!velferðarsvið!Reykjavíkurborgar.!!

Tvær! rannsóknir! hafa! verið! gerðar! á! þátttakendum! í! Kvennasmiðju,! annars! vegar!

þeim!sem!luku!úrræðinu!á!árunum!2001!til!2006!og!hins!vegar!þeim!sem!luku!úrræðinu!

á! árunum! 2008! til! 2012.! Í! þessari! ritgerð! er! gerð! rannsókn! á! þátttakendum! í!

Kvennasmiðju!á!árunum!2012!til!2017,!bæði!á!þeim!nemendum!sem!luku!úrræðinu!og!

þeim! sem! luku! því! ekki.! Markmið! rannsóknarinnar! er! að! skoða! hvort! nám! í!

Kvennasmiðjunni!nýtist!þátttakendum!og/eða!bæti!lífsgæði!þeirra.!Jafnframt!er!ætlunin!

að!varpa! ljósi!á! stöðu!kvenna!sem!eiga!við! langvarandi! félagslegan!vanda!að!stríða!og!

kanna! áhrif! Kvennasmiðjunnar! á! líf! þeirra.! Notast! verður! við! megindlega!

rannsóknaraðferð.!Vonast!er! til!að!niðurstöðurnar!geti!haft! jákvæð!áhrif! til! framtíðar! í!
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stefnumótun!Kvennasmiðjunnar!og!við!greiningu!á!þeim!stuðningi!sem!kemur! í! ljós!að!

þátttakendur!þurfa!á!að!halda.!!

Aðalrannsóknarspurning!rannsóknarinnar!er:!!

Hver!eru!afdrif!og!lífsgæði!þátttakenda!eftir!nám!í!Kvennasmiðju?!!

Undirrannsóknarspurningar!eru:!!

a. Hefur!nám!við!Kvennasmiðju!haft!áhrif!á!félagslega!stöðu!þátttakenda?!!

b. Hefur!Kvennasmiðjan!bætt!andlega!líðan!og!sjálfsmynd!þátttakenda?!!

c. Hefur! úrræðið! haft! áhrif! á! þátttöku! kvennanna! á! vinnumarkaðnum! og/eða!

áframhaldandi!nám!eftir!Kvennasmiðju?!

Ritgerð!þessi!skiptist! í!þrjá!hluta.!Fyrsti!hluti!hefur!að!geyma!fræðilega!umfjöllun.!Í!

fyrsta! kafla! er! inngangur.! Í! öðrum! kafla! er! fjallað! almennt! um! Kvennasmiðjuna,!

uppbyggingu! og! áhersluþætti.! Því! næst! er! sagt! frá! hvernig! lög! um! félagsþjónustu!

sveitarfélaga! koma! að! viðfangsefninu,! hvað! varðar! markmið! og! fyrirkomulag.! Þá! er!

fræðileg! umfjöllun! um!mismunandi! velferðarkerfi! þar! sem!ólíkar! nálganir! og! flokkanir!

þeirra!eru!nánar!skilgreindar.!Íslenska!velferðarkerfinu!eru!gerð!skil!og!það!borið!saman!

við! velferðarkerfi! annarra! landa.! Þá! er! fjallað! um! lífsgæði,! fátækt,! fjárhagsaðstoð,!

starfsendurhæfingu,! félagslega! einangrun! og! örorku5! og! endurhæfingarlífeyri.! Í! sjötta!

kafla! er! fjallað! um! atvinnuleysi! og! áhrif! þess! á! einstaklinginn! og! samfélagið! í! heild.! Í!

sjöunda! kafla! er! félagslegur! stuðningur! skilgreindur! nánar! með! hliðsjón! af! mikilvægi!

hans,!ekki!síst!í!erfiðum!félagslegum!aðstæðum.!Í!áttunda!kafla!er!fjallað!um!mikilvægi!

sterkrar! sjálfsmyndar! og! hvernig! hún! getur! átt! þátt! í! að! móta! framtíð! einstaklings! á!

margvíslegan! hátt.! Í! níunda! kafla! er! fjallað! um! kenningar! sem! hægt! er! að! tengja! við!

úrræði! Kvennasmiðju.! Þær! eru! vistfræðikenningin,! kenningin! um! valdeflingu,!

hlutverkakenningin! og! átakakenningar.! Kenningarnar! eru! skilgreindar! og! tengdar! við!

fræðilegt!efni!ritgerðarinnar.!Að!lokum!er!fræðileg!umfjöllun!um!hlutverk!félagsráðgjafa!

í!starfi!með!skjólstæðingum!sem!búa!við!erfiðar!aðstæður.!!

Í! öðrum! hluta! er! umfjöllun! um! aðferðir! og! gögn! tengd! rannsókninni.!

Rannsóknaraðferð!er!skilgreind!og!siðferðilegum!álitamálum!gerð!skil.!Spurningalistinn!

er! skilgreindur! og! sagt! frá! nánari! upplýsingum! um! þátttakendur! rannsóknarinnar.! Að!

lokum!er!fjallað!um!framkvæmd!rannsóknar,!úrvinnslu!gagna!og!takmarkanir.!!
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Í!þriðja!og!síðasta!hluta!eru!rannsóknarniðurstöður,!umræður!og!lokaorð.!Greint!er!

frá!tölfræðilegum!upplýsingum!í!tengslum!við!niðurstöður!og!skoðaður!samanburður!við!

aðrar!rannsóknir!sem!hafa!verið!gerðar!á!Kvennasmiðjunni.!Í!framhaldinu!eru!umræður!

um! niðurstöður! rannsóknar! og! rannsóknarspurningum! svarað.! Þá! verða! niðurstöður!

settar!í!samhengi!við!fræðilega!þekkingu!á!viðfangsefninu!og!fjallað!um!hvað!betur!megi!

fara!til!úrbóta!og!framþróunar!á!endurhæfingarúrræðinu.!!
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2 Kvennasmiðjan!
Kvennasmiðjan!er!verkefni!sem!unnið!er!í!samstarfi!við!velferðarsvið!Reykjavíkurborgar!

og! Tryggingastofnun! ríksins.! Það! hóf! göngu! sína! árið! 2001! og! er! ætlað! einstæðum!

mæðrum!á!aldrinum!24–45!ára!sem!eiga!við!langvarandi!félagslega!erfiðleika!að!stríða.!

Þátttakendur!hafa! fengið! fjárhagsaðstoð! frá!Reykjavíkurborg!og!eiga!það! sameiginlegt!

að! vera! í! erfiðleikum!með! að! ná! fótfestu! á! vinnumarkaði! og! í! námi! vegna! heilsufars!

og/eða! félagslegra! aðstæðna.! Kvennasmiðjan! er! endurhæfingarúrræði! sem! byggir! á!

námi! og! er! námið! þríþætt;! sjálfseflandi,! skapandi! og! hagnýtt.! Markmiðið! með!

verkefninu!er! að!bæta! lífsgæði! kvennanna!með!því! að! gefa!þeim! tækifæri! til! að! auka!

menntun! sína! og! efla! þær! til! að! fara! út! á! vinnumarkað! eða! í! áframhaldandi! nám.! Á!

hverju! námskeiði! eru! í! kringum! 16–20! konur! (Landssamtök! lífeyrissjóða,! 2005;! Kristín!

Lilja! Diðriksdóttir,! 2008;! Námsflokkar! Reykjavíkur,! 2013;! VIRK:!

Starfsendurhæfingarsjóður,!e.d.).!

Í! Kvennasmiðjunni! er! mikið! lagt! upp! úr! sjálfsstyrkingu,! sem! er! grundvöllur! alls!

starfsins.!Námið!nær!yfir!18!mánaða!tímabil!og!er!kennsla!alla!virka!daga.!Námið!skiptist!

í!bóklegt!nám!hjá!Námsflokkum!Reykjavíkur!ásamt!lífsleikni,!verk5!og!bóklegu!námi!við!

Hússtjórnarskólann!í!Reykjavík.!Þátttakendur!fara!einnig!á!sumarnámskeið!með!áherslu!

á!hreyfingu!og!útivist!og! í! lok!námsins!eru!kenndar!gagnlegar! leiðbeiningar! í! tengslum!

við!atvinnuleit!eða!nám.!Endurhæfingin!skiptist!í!þrjár!annir!sem!eru!mislangar.!Á!meðan!

á! námstíma! Kvennasmiðju! stendur! fá! þátttakendur! greiddan! endurhæfingarlífeyri! frá!

Tryggingastofnun!og!greiðir!velferðarsvið!allan!námskostnað.!Nám!í!Kvennasmiðjunni!er!

á!framhaldsskólastigi!og!gefnar!eru!einingar!fyrir!ákveðin!námskeið!sem!nemendur!taka.!

Í!náminu!er!meðal!annars!fjármálanámskeið!með!kennslu!í!heimilisbókhaldi!sem!gjarnan!

nýtist! nemendum! vel! til! að! bæta! sína! fjárhagslegu! stöðu.! Þá! veitir! Hússtjórnarskóli!

Reykjavíkur!þátttakendum!þjálfun! í! að! starfa! í!mötuneytum!og!eldhúsum!með!það!að!

leiðarljósi!að!auka!möguleika!þeirra!á!vinnumarkaði.!Með!sumarnámskeiðinu!er!áhersla!

lögð! á! að! auka! lífsgæði! þátttakenda! og! gefa! innsýn! inn! í! frístundir.! Í! lok! námsins! er!

þátttakendum!veittur!undirbúningur!fyrir!áframhaldandi!nám!eða!atvinnu!sem!á!að!vera!

sniðin!að!þörfum!þátttakenda.!Stefnt!er!að!því!að!nemendur!útskrifist!úr!úrræðinu,!að!
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árangur! þeirra! sé! metinn! og! þeim! veittur! stuðningur.! Í! upphafi! endurhæfingar! eru!

þátttakendur!metnir!út!frá!félagslegri!stöðu!og!reynt!að!mæta!þeim!þátttakendum!sem!

eiga! við! námserfiðleika! að! stríða,! svo! sem! lesblindu.! Það! er! hlutverk! starfsfólks!

velferðarsviðs!Reykjavíkurborgar!að!veita!eftirfylgd!og!stuðning!við!þátttakendur! í!öllu!

ferli! Kvennasmiðjunnar! (Kristín! Lilja! Diðriksdóttir,! 2008;! VIRK:!

Starfsendurhæfingarsjóður,!e.d.).!!

Það!er!mætingarskylda! í!Kvennasmiðjunni!og! telst!það!hluti!af!náminu!að! læra!að!

skipuleggja! tíma! sinn.! Af! ýmsum! ástæðum! er!mikið! brottfall! úr! verkefninu,! til! dæmis!

vegna! barneigna! og! þess! hve! misjafnlega! endurhæfingin! hentar! þátttakendum.! Um!

helmingur!þátttakenda! lýkur!úrræðinu! að! jafnaði! á! ári! hverju.! Staða!þátttakenda! sem!

lokið!hafa!Kvennasmiðju!er!mjög!breytileg;!sumir!hafa!farið!í!frekara!nám,!aðrir!farið!út!

á! vinnumarkaðinn! og! aðrir! hafa! verið! metnir! til! 75%! örorku.! Einnig! hafa! sumar!

kvennanna!farið!aftur!á! fjárhagsaðstoð!hjá!Reykjavíkurborg!(Landssamtök! lífeyrissjóða,!

2005;!Kristín!Lilja!Diðriksdóttir,!2008).!

Kristín! Lilja! Diðriksdóttir! (2008)! gerði! rannsókn! á! þátttakendum! sem! lokið! höfðu!

Kvennasmiðjunni! á! tímabilinu! 2001–2006! og! skoðaði! þar! reynslu! þátttakenda! af!

endurhæfingarúrræðinu! í! tengslum! við! áframhaldandi! þróun! úrræðisins.! Markmið!

hennar! var! að! kanna! hvernig! Kvennasmiðjan! nýtist! þátttakendum! þegar! horft! er! til!

lengri! tíma,! ásamt! því! að! kanna! aðstæður! og! líðan! þeirra! kvenna! sem! lokið! hafa!

úrræðinu.!Niðurstöður! rannsóknar!Kristínar!Lilju! leiddu! í! ljós!að! flestar!konurnar! töldu!

lífsgæði! sín! hafa! aukist! eftir! Kvennasmiðju! og! sjálfsmyndina! styrkst.! Meirihluti!

þátttakenda!sagði!endurhæfinguna!hafa!aukið!möguleika!þeirra!á!vinnumarkaðnum!og!

um! helmingur! kvennanna! taldi! fjölskyldutengsl! sín! hafa! batnað! eftir! að! þær! luku!

endurhæfingunni.! Niðurstöður! rannsóknarinnar! sýndu! að! þátttaka! í! Kvennasmiðjunni!

virtist!hafa!lítil!áhrif!á!húsnæðisaðstæður!þátttakenda.!Hins!vegar!bentu!þær!til!þess!að!

mikilvægt! væri! að! vera! virkur! í! samfélaginu! og! fá! færi! á! að! nýta! hæfileika! sína! til!

fullnustu,!og!undirstrikuðu!enn!fremur!mikilvægi!þess!að!eiga!í!félagslegum!samskiptum!

og! hafa! ákveðinn! ramma! í! lífinu.! Niðurstöður! rannsóknarinnar! gefa! því! til! kynna! að!

Kvennasmiðjan!sé!að!skila!árangri!en!sýna!þó!að!þörf!er!á!að!auka!eftirfylgni!við!úrræðið!

að!lokinni!endurhæfingu.!



21!

Sunna! Ólafsdóttir! (2013)! gerði! rannsókn! á! Kvennasmiðjunni! árið! 2013! þar! sem!

könnuð! voru! lífskjör! kvenna! sem! luku! endurhæfingunni! á! árunum! 2008–2012.!

Niðurstöður!rannsóknarinnar!leiddi!í!ljós!að!flestir!þátttakendur!töldu!að!lífskjörin!hefðu!

batnað! eftir! námið! í! Kvennasmiðjunni! og! endurhæfingin! hefði! haft! jákvæð! áhrif.!

Meirihluti! sagði! að!námið!hefði! verið! skemmtilegt! og!hvetjandi,! taldi! félagslega! stöðu!

sína!hafa!batnað!eftir!endurhæfingarúrræðið!og!að!námið!hefði!nýst!þeim.!Námið!hefði!

gefið! þeim! aukið! tækifæri! á! vinnumarkaðnum! eða! til! frekara! náms.! Jafnframt! sýndu!

niðurstöður! rannsóknar! Sunnu! fram! á! að! Kvennasmiðjan! hefði! haft! góð! áhrif! á!

sjálfsmynd! þátttakenda! og! andlega! vellíðan.! Niðurstöður! gáfu! einnig! til! kynna! að!

eftirfylgni!vantaði!við!úrræðið,!líkt!og!fram!kom!í!rannsókn!Kristínar!Lilju.!!
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3 Lög!um!félagsþjónustu!sveitarfélaga!!
Í! lögum! um! félagsþjónustu! sveitarfélaga! nr.! 40/1991! kemur! fram! að!markmiðið!með!

félagsþjónustu!sveitarfélaga!sé!að!tryggja!félagslegt!og!fjárhagslegt!öryggi.!Jafnframt!að!

styrkja!velferð!borgarbúa!með!samhjálp!að!leiðarljósi.!Unnið!skal!að!markmiðunum!með!

því! að! bæta! lífsgæði! þeirra! sem! búa! við! bágar! aðstæður,! stuðla! að! viðunandi!

uppeldisaðstæðum! fyrir! börn!og!ungmenni,! aðstoða! íbúa! við! að! geta!búið! sem! lengst!

heima,! verið! í! atvinnu! og! lifað! sem! eðlilegustu! lífi! ásamt! því! að! beita! viðeigandi!

íhlutunum!til!að!fyrirbyggja!félagsleg!vandamál.!Í!allri!framkvæmd!hjá!félagsþjónustunni!

er!áhersla!lögð!á!að!hvetja!einstaklinga!til!að!taka!sjálfir!ábyrgð!á!eigin!lífi,!bera!virðingu!

fyrir! sjálfsákvörðunarrétti! þeirra! og! efla! þá! til! sjálfshjálpar.! Lögin! eru! svokölluð!

rammalög! sem! þýðir! að! hvert! og! eitt! sveitarfélag! stjórnar! að! miklu! leyti! hvernig!

þjónustunni! skuli! vera! hagað! og! hversu! umfangsmikil! þjónusta! er! veitt! (Lög! um!

félagsþjónustu!sveitarfélaga!nr.!40/1991;!Lára!Björnsdóttir,!2006).!!

Félagsþjónusta!er!aðstoð,!þjónusta!og!ráðgjöf!sem!veitt!er!í!tengslum!við!félagslega!

ráðgjöf,! fjárhagsaðstoð,! félagslega! heimaþjónustu,! málefni! barna! og! ungmenna,!

þjónustu! við! unglinga,! aldraða! og! fatlað! fólk,! húsnæðismál,! aðstoð! við! áfengis5! og!

vímuefnavanda! og! atvinnuleysisskráningu! og! vinnumiðlun! (Lög! um! félagsþjónustu!

sveitarfélaga!nr.!40/1991).!Félagsleg!ráðgjöf!byggist!á!ráðgjöf!varðandi!félagsleg!réttindi,!

uppeldis5! og! fjölskyldumál! og! stuðningi! við! skjólstæðinga! vegna! félagslegra! og/eða!

persónulegra! erfiðleika! (Guðný! Björk! Eydal! og! Halldór! S.! Guðmundsson,! 2012).!

Félagsþjónusta! sveitarfélaga! heyrir! undir! velferðarráðuneytið! og! hefur! ráðuneytið!

eftirlit!með!því!að!sveitarfélögin!veiti!þá!þjónustu!sem!þeim!er!skylt!að!veita!samkvæmt!

lögum.!Hvert!og!eitt!sveitarfélag!ber!ábyrgð!á!félagsþjónustunni!sem!það!veitir,!svo!og!

markmiðunum.! Félagsmálanefnd! er! kosin! af! sveitarstjórn! og! fer! hún! með! stjórn! og!

framgang! félagsþjónustu! í! sveitarfélagi! í! þágu! sveitarstjórnar.! Hlutverk!

félagsmálanefnda! er! meðal! annars! að! fylgjast! með! að! félagsleg! þjónusta! sé! í! réttu!

hlutfalli!við!þarfir! íbúa,! fara!með!stjórn!og!framgang!félagsþjónustu!sveitarfélaga,!gefa!

upplýsingar! um! félagsþjónustu! sem! í! boði! er! í! sveitarfélaginu,! veita! einstaklingum! og!
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fjölskyldum! þjónustu! og! ráðgjöf! og! um! leið! stuðla! að! forvörnum! til! að! efla! stöðu!

einstaklinga!og!fjölskyldna!(Lög!um!félagsþjónustu!sveitarfélaga!nr.!40/1991).!

Þjónustan! sem! veitt! er! hefur! það! að!markmiði! að! draga! úr! vanda! einstaklinga! og!

stuðla! að! því! að! þeir! geti! séð! fyrir! sér! sjálfir.! Íbúar! eiga! rétt! á! félagsþjónustu! í! því!

sveitarfélagi! sem! viðkomandi! á! lögheimili.! Ef! ekki! eru! til! upplýsingar! um! lögheimili!

einstaklings! á! hann! rétt! á! aðstoð! í! því! sveitarfélagi! sem!hann!dvelur! í.! Einstaklingur! á!

einnig! rétt! á! aðstoð! í! því! sveitarfélagi! sem! hann! dvelur! í! þurfi! hann! aðstoð! vegna!

skyndilegra!orsaka,!slysa!eða!veikinda.!Þar!sem!markmið!laganna!er!að!stuðla!að!því!að!

íbúar! séu! í! atvinnu! og! efla! þá! til! sjálfshjálpar! er! mikilvægt! að! íbúum! standi! til! boða!

virkniúrræði!eða!endurhæfing!til!að!stuðla!að!þátttöku!þeirra!á!vinnumarkaðnum.!Þá!er!

mikilvægt! að! félagsþjónustan! sé! í! samstarfi! við! aðrar! stofnanir! samfélagsins! eins! og!

Tryggingastofnun!ríkisins!og!Vinnumálastofnun!(Lög!um!félagsþjónustu!sveitarfélaga!nr.!

40/1991).!!
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4 Velferðarkerfið!
Upphaf! nútímavelferðarkerfa! má! rekja! til! síðari! hluta! 19.! aldar,! þegar! opinber!

velferðarþjónusta! og! skipulagðar! almannatryggingar! hófust.! Í! byrjun! 20.! aldar! urðu!

almannatryggingar!umfangsmeiri!í!flestum!iðnríkjum!og!bótagreiðslur!hækkuðu!samfara!

fjölgun!bótaþega.!Á!síðari!hluta!20.!aldar!mótuðu!flestar!vestrænar!þjóðir!velferðarkerfi!

sem! fólu! í! sér! alhliða! velferðarþjónustu! og! aðgang! samfélagsþegna! að!

almannatryggingum,!félagslegri!þjónustu!og!opinberri!þjónustu!á!vettvangi!heilsugæslu,!

húsnæðismála,!menntamála!og!félagsmála!(Guðný!Björk!Eydal,!2004).!!

Richard! Titmuss! setti! fram! greiningarlíkan! árið! 1958! þar! sem! hann! flokkaði!

velferðarkerfi! á! þrjá!mismunandi! vegu:! Takmörkuð! réttindakerfi! (e.! residual2 systems),!

atvinnutengd! réttindakerfi! (e.! industrialJachievement2 based2 systems)! og! festbundin!

réttindakerfi! (e.! institutional2 systems).! Takmarkað! réttindakerfi! felst! í! því! að! hið!

opinbera!hefur!framfærsluábyrgð!einungis!þegar!að!fjölskyldan!og!atvinnumarkaðurinn!

ná!ekki!að!veita!einstaklingnum!þá!framfærslu!sem!hann!þarf!á!að!halda.!Atvinnutengt!

réttindakerfi! er! þegar! borgarar! öðlast! réttindi! í! gegnum! starfsferil! með!

iðgjaldagreiðslum! og! er! ákveðið! miðstig! milli! hinna! tveggja! kerfanna.! Festbundið!

réttindakerfi!snýr!hins!vegar!að!öllum!samfélagsþegnum!og!ber!hið!opinbera!þá!ákveðna!

ábyrgð! á! að! tryggja! að! grunnþörfum! borgaranna! sé! fullnægt! (Stefán! Ólafsson,! 1999;!

Guðný!Björk!Eydal,!2004).!!

Esping5Andersen!var!brautryðjandi!í!útfærslum!og!skilningi!á!velferðarríkjum.!Hann!

skipti! velferðarkerfi! í! þrjá! flokka! árið! 1990! eftir! dreifingu! valds! í! samfélaginu! og!

langvarandi! áhrifum! stjórnmála.! Hinir! þrír! flokkar! velferðarkerfa! samkvæmt! Esping5

Andersen! eru! eftirfarandi:! Skandinavíska! kerfið! (e.! social2 democratic2welfare2 regime),!

frjálshyggjukerfið! (e.! liberal2 welfare2 regime)! og! íhaldssama! kerfið! (e.! conservative2

welfare2 regime).! Skandinavískt! velferðarkerfi! er! með! altæk! réttindi,! umfangsmikla!

velferðarþjónustu!og!mikil!áhersla!er!lögð!á!jöfnuð!í!skiptingu!lífskjara.!Frjálshyggjukerfið!

er! gjarnan! í! enskumælandi! löndum,! þar! sem! lítið! er! um! hlutverk! hins! opinbera,!

tryggingavernd! oft! takmörkuð! og! lítið! um! framfærslutryggingar.! Íhaldssama!

velferðarkerfið! er! algengast! á! meginlandi! Evrópu.! Það! byggist! á! atvinnutengdum!



26!

réttindum! og! hefur! takmarkaða! tryggingavernd! en! þó! gjarnan! meiri!

framfærslutryggingu.! Frjálshyggjukerfið! og! íhaldssama! kerfið! eru! ólík! skandinavíska!

kerfinu!að!því! leyti!að!minna!er!um!jöfnuð! í!dreifingu! lífskjara.!Einnig!er!skandinavíska!

kerfið! með! meiri! áherslu! á! hlutverk! hins! opinbera! í! samfélaginu.! Engilsaxneskt!

velferðarkerfi!er!með!miklar!tekjutengingar!og!oft!litlar!bætur.!Velferðarkerfið!á!Íslandi!

er!flokkað!sem!blandað!velferðarkerfi!þar!sem!það!telst!að!hluta!til!skandinavískt!og!að!

hluta!engilsaxneskt!(Stefán!Ólafsson,!1999;!Stefán!Ólafsson,!2012b).!!

Skipta! má! velferðarréttindum! í! eftirfarandi! flokka! eftir! gerð! þeirra:! Borgaraleg!

réttindi! (e.! universal2 citizen2 rights)! og! atvinnutengd! réttindi! (e.! employmentJbased2

rights).! Samfélög! sem! eru! með! borgaraleg! réttindi! hafa! oftast! almannatryggingakerfi!

sem!felst!í!réttindum!fyrir!alla!samfélagsþegna.!Þau!lönd!sem!tilheyra!þessum!flokki!eru!

meðal!annars!Norðurlöndin,!Bretland,!Ástralía!og!Nýja5Sjáland.!Atvinnutengd!réttindi!er!

þegar! réttindi! í! samfélögum! tengjast! starfsferli! og! launatengdum! tryggingum! og! er!

opinber! forsjá!minni! í! slíkum!samfélögum!en!þeim!þar! sem!þegnarnir!hafa!borgaraleg!

réttindi.! Þau! lönd! sem! eru! með! atvinnutengd! réttindi! eru! meðal! annars! löndin! á!

meginlandi! Evrópu! og! Bandaríkin.! Það! er! misjafnt! eftir! löndum! hversu! örlát! þau! eru!

þegar!kemur!að!því!að!tryggja!réttindi!samfélagsþegna.!Af!Norðurlöndunum!telst!Ísland!

frekar! til!þeirra! ríkja! sem!hafa!minna!örlát!borgararéttindi,!þar! sem! Ísland!hefur!varið!

minna! fjármagni! til! velferðarmála! en! önnur! Norðurlönd.! Velferð! borgara! verður! fyrir!

áhrifum!af!áherslum!stjórnvalda!hverju!sinni!og!geta!þær!ólíku!leiðir!sem!þjóðríkin!fara!

skilað!misjöfnum!árangri!(Stefán!Ólafsson,!1999;!Stefán!Ólafsson,!2005;!Stefán!Ólafsson,!

2012b).!

Velferðarkerfi! bæta! lífsskilyrði! atvinnulausra,! lífeyrisþega,! öryrkja,! sjúkra! og! fleiri!

sem! standa! höllum! fæti! í! samfélaginu.! Útgjöld! til! velferðarmála! geta! haft!

þjóðfélagslegan! hagnað! í! för! með! sér! þar! sem! þau! auka! þátttöku! í! samfélaginu! og!

velferð! allra! borgara.! Hins! vegar! getur! mikill! þjóðfélagslegur! kostnaður! hlotist! af! því!

þegar!samfélagsþegnar!fá!ekki!þann!stuðning!og!þjónustu!sem!þeir!þurfa!á!að!halda.!Ef!

stuðning! og! þjónustu! skortir! getur! það! jafnframt! leitt! til! þess! að! einstaklingar! verði!

utangarðs! í! samfélaginu! og! getur! jafnvel! leitt! til! fátæktar.! Í! samfélagi! þar! sem! fátækt!

ríkir!nýtist!mannauður!ekki!sem!skyldi!og!félagsleg!vandamál!verða!meiri.!Þá!skortir!oft!

samfélagslegan!stöðugleika!og!eykur!slíkt!líkur!á!félagslegum!erfiðleikum.!Velferðarkerfi!
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skandinavísku! ríkjanna! hefur! sýnt! fram! á! góðan! árangur! í! samanburði! við! önnur! lönd!

varðandi!efnahagslíf,!lífsgæði!og!velferð!innan!samfélaga!í!heild,!þar!sem!umfangsmikið!

velferðarkerfi! og! efnahagslíf! fer! saman! (Stefán! Ólafsson,! 2005;! Stefán! Ólafsson! og!

Kolbeinn!Stefánsson,!2005).!!
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5 Fræðileg!umfjöllun!
Í!þessum!kafla!er!farið!yfir!hugtök!sem!tengjast!viðfangsefninu!og!þeim!gerð!skil.!Fyrst!er!

fjallað!um!hugtakið!lífsgæði!og!skilgreint!hvað!felst!í!hugtakinu!og!merkingu!þess!út!frá!

hinum! ýmsum! sjónarhornum.! Þar! næst! er! fjallað! um! fátækt! og! afleiðingar! hennar! á!

einstaklinginn! og! líf! hans.! Þá! er! fjárhagsaðstoð! skilgreind,! hverju! henni! er! ætlað! að!

mæta!og!hvað!þarf!að!liggja!fyrir!til!að!fólk!eigi!rétt!á!fjárhagsaðstoð.!Einnig!er!fjallað!um!

starfsendurhæfingu!og!áhrif!hennar.!Hugtakið!félagsleg!einangrun!er!skilgreint!og!fjallað!

um!þá!áhættuþætti! sem!geta! leitt! til! félagslegrar!einangrunar.!Að! lokum!er! fjallað!um!

örorku5! og! endurhæfingarlífeyri! sem! er! ætlað! að! efla! starfshæfni! og! auka!möguleika!

einstaklinga!á!vinnumarkaðnum.!!

5.1 Lífsgæði!

Lífsgæði! eru! menningarbundin! og! það! getur! því! verið! misjafnt! milli! menningarheima!

hvað!telst!til!lífsgæða.!Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin!(WHO)!skilgreinir!lífsgæði!út!frá!

því!hvernig!einstaklingar! túlka! stöðu!sína! í! samræmi!við!markmið,!viðmið!og!það!sem!

hver!og!einn!lætur!sig!varða,!en!þessir!þættir!eru!undir!áhrifum!frá!þeirri!menningu!og!

gildum!sem!ríkja!í!samfélaginu!(WHO,!2018).!Til!almennra!lífsgæða!teljast!þau!gæði!sem!

þykja!nauðsynlegust!eins!og!fæði,!húsaskjól!og!tekjur,!en!auk!þess!huglægir!þættir!eins!

og! vellíðan! og! hamingja.! Einnig! hafa! heilsutengd! lífsgæði! verið! skilgreind! sérstaklega.!

Þar! er! tekið! mið! af! þeim! eiginleikum! einstaklingsins! sem! tengjast! heilsufari,! hvernig!

einstaklingurinn! upplifir! heilsu! sína,! takmarkanir! hans! og!mat! á! eigin! aðstæðum!hvað!

varðar!heilsufar,!svo!sem!mat!á!eigin!hæfni!til!að!viðhalda!líkamlegri,!tilfinningalegri!og!

vitsmunalegri! virkni! í! samfélaginu! og! til! að! taka! þátt! í! mikilvægri! starfsemi! innan!

fjölskyldu,!vinnustaðar!og!í!samfélaginu!í!heild!(Naughton!og!Shumaker,!2003;!Kolbrún!

Albertsdóttir,!Helga!Jónsdóttir!og!Björn!Guðbjörnsson,!2009).!!

Árið! 2013! bjuggu! 7,5%! kvenna! og! 5,9%! karla! við! skort! á! efnislegum! lífsgæðum! á!

Íslandi.!Sama!ár!skorti!samtals!8,3%!einstaklinga!á!aldrinum!25–34!ára!efnisleg!lífsgæði.!

Hlutfall! einhleypra!einstaklinga!með!börn!á!heimili! sem!bjuggu!við! skort! á! efnislegum!

lífsgæðum!þetta!sama!ár!var!25,2%,!en!á!heimilum!þar!sem!bjuggu!tveir!foreldrar!og!eitt!

barn!eða!fleiri!skorti!3,5%!til!5,6%!efnisleg!lífsgæði.!Einnig!var!þetta!hlutfall!hátt!meðal!
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atvinnulausra!og!öryrkja!þar! sem!21,5%!atvinnulausra!og!24,6%!öryrkja! skorti!efnisleg!

lífsgæði.! Til! samanburðar! skorti! aðeins! 4,1%! einstaklinga! í! fullu! starfi! og! 7,4%!

námsmanna! efnisleg! lífsgæði.! Hlutfall! einstaklinga! sem! lokið! hafa! háskólamenntun! og!

búa! við! skort! á! efnislegum! lífsgæðum!var! 4,2%! samanborið! við! 6,2%!þeirra! sem! lokið!

hafa! starfs5! eða! framhaldsmenntun! og! 7,7%! þeirra! sem! einungis! hafa! lokið!

grunnskólaprófi.! Árið! 2014! bjuggu! 5,7%! kvenna! og! 5,3%! karla! við! skort! á! efnislegum!

lífsgæðum! á! Íslandi.! Þá! bjuggu! 20,3%! einstæðra! foreldra! við! skort! á! efnislegum!

lífsgæðum.!Á!heimilum!þar!sem!bjuggu!tveir!foreldrar!og!eitt!barn!eða!fleiri!skorti!1,3%!

til!5,9%!efnisleg!lífsgæði.!Hlutfall!þeirra!sem!bjuggu!við!skort!á!efnislegum!lífsgæðum!var!

hæst!hjá!öryrkjum!og!langveikum!eða!23%.!Til!samanburðar!skorti!12,5%!atvinnulausra!

efnisleg! lífsgæði! en! aðeins! 3,2%! einstaklinga! í! fullu! starfi,! og! 4,1%! námsmanna! skorti!

efnisleg! lífsgæði! (Hagstofa! Íslands,! 2014;!Hagstofa! Íslands,! 2015b).! Þessar! niðurstöður!

gefa! vísbendingu! um! mikilvægi! menntunar,! atvinnu! og! félagslegrar! stöðu! sem!

áhrifaþátta!á!lífsgæði!einstaklinga.!!

Lífsgæði!eru!breytileg!og!verða!fyrir!áhrifum!af!ytri!aðstæðum!einstaklings!og!innri!

upplifun!hans!á!þeim!aðstæðum!(Browne!o.fl.,!1994).!Sem!dæmi!geta!ytri!aðstæður!eins!

og! að!missa! vinnuna! og! verða! atvinnulaus! haft! áhrif! á! fjárhag! heimilisins! og! þar!með!

lífsánægju,!heilsu!og!vellíðan.!Abraham!Maslow!(1954)!kom!fram!með!þarfakenninguna!

(e.! hierarchy2 of2 needs2 theory)! þar! sem! einstaklingurinn! þarf! að! uppfylla! ákveðnar!

grunnþarfir!til!að!geta!gefið!af!sér.!Hann!setti!þarfirnar!upp!í!fimm!þrepa!píramída!sem!

er! nefndur! þarfapíramídi! Maslows.! Grunnþörfum! er! skipt! í! eftirfarandi! flokka:!

Líffræðilegar!þarfir,!öryggisþarfir,! félagslegar!þarfir,!vaxtarþarfir! tengdar!viðurkenningu!

og! að! lokum! þarfir! tengdar! sjálfsbirtingu.! Fyrst! og! fremst! leitast! einstaklingar! við! að!

uppfylla!líffræðilegar!þarfir!sínar!og!öryggisþarfir,!áður!en!leitast!er!við!að!uppfylla!þarfir!

sem!tengjast!hinum!félagslegu,!viðurkenningartengdu!eða!sjálfsbirtingartengdu!þörfum.!

Flokkunum! er! skipt! í! tvo! undirflokka! eftir! æðri! og! lægri! þörfum,! þar! sem! þrjú! efstu!

þrepin!tilheyra!æðri!þörfum!og!tvö!neðstu!þeim!lægri.!Lífsgæði!byggjast!á!þörfum!sem!

eru! sameiginlegar! öllum! og! má! þar! nefna! húsnæði! og! fjármagn.! Líkamlegar! þarfir!

tengjast!heilsufari,!sem!gefur!möguleika!á!að!taka!þátt!og!hafa!áhrif!á!ýmsa!þætti!í!hinu!

daglega!lífi!(Maslow,!1954;!Kolbrún!Albertsdóttir!o.fl.,!2009;!Bobby,!2011).!!
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Samkvæmt!Maslow!fela!þessir!fimm!flokkar!í!sér!líffræðilegar!þarfir!sem!telja!mætti!

grunnþarfir!einstaklings,!eins!og!mat,!súrefni,!vatn!og!svefn.!Öryggisþarfir!einstaklingsins!

snúast!um! líkamlegt!og! andlegt!öryggi.! Þörfin! fyrir! að! vera! í! félagslegum! tengslum,! fá!

viðurkenningu,!finna!fyrir!ást,!vinskap!og!að!tilheyra!öðrum,!er!allt!hluti!af!félagslegum!

þörfum! einstaklingsins.! Þarfir! sem! tengjast! viðurkenningu! eru!meðal! annars! þörf! fyrir!

sjálfsvirðingu,!viðurkenningu!frá!öðrum,!að!ná!árangri,!gott!orðspor,!virðingarstöðu!og!

athygli! frá!öðrum.!Þarfir!tengdar!sjálfsþróun!fela! í!sér!þörf!einstaklingsins!fyrir!að!nýta!

hæfileika! sína! til! fullnustu,! þroskast! sem! einstaklingur! og! nýta! alla! þá!möguleika! sem!

einstaklingnum!standa!til!boða!til!þess!að!láta!drauma!sína!rætast.!Maslow!vildi!meina!

að!þegar!neðstu!þörfunum!hefði!verið!mætt!tæki!sú!næsta!við,!þar!sem!fyrst!verður!að!

uppfylla! lægri! þarfir! áður! en! hugað! er! að! efri! stigum.! Lægri! þarfirnar! tvær! er! meðal!

annars!hægt!að!uppfylla!með!því!að!vera!í!atvinnu!og!fá!þar!með!laun,!starfsöryggi!og!

hvatningu.!Hins! vegar! uppfyllir! einstaklingurinn! sjálfur!æðri! þarfirnar! þrjár! og! geta! þá!

margir!þættir!spilað!inn!í,!til!dæmis!félagslegar!aðstæður!viðkomandi,!þroski,!þekking!og!

menntun!(Maslow,!1954;!Bobby,!2011;!Riggio,!2013).!!

5.2 Fátækt!

Einstaklingar! sem! búa! við! skort! og! hafa! fáar! bjargir! til! að! taka! þátt! í! samfélaginu,! til!

dæmis!hvað!varðar!atvinnu!og!húsnæði,!eiga!á!hættu!að! lenda! í!vítahring! fátæktar!og!

sjúkdóma.!Einstæðar!mæður!sem!búa!við!fátækt!og!hafa!lítinn!félagslegan!stuðning!eru!

líklegri!til!að!eiga!við!langvarandi!félagslegan!vanda!að!stríða.!Þær!eru!einnig!líklegri!til!

þess! að! eiga! við! heilsubrest! að! stríða! snemma! á! ævinni,! sem! jafnvel! leiðir! til! meiri!

heilsufarsvanda! síðar! á! lífsleiðinni.! Einnig! eru!einstaklingar! sem!búa! við! fátækt! í!meiri!

hættu!á!að!fá!streituröskun.!Almennt!eru!konur!í!meiri!hættu!en!karlar!á!að!lenda!undir!

fátæktarmörkum,! þá! sérstaklega! einstæðar! mæður! (Harpa! Njálsdóttir,! 2003a;! Harpa!

Njálsdóttir,!2003b;!Stefán!Ólafsson!og!Guðný!Björk!Eydal,!2012;!Anton!Örn!Karlsson!og!

Kolbeinn!Stefánsson,!2016).!Rannsóknir!hafa!sýnt!að!mæður!sem!standa!höllum!fæti! í!

samfélaginu!og! eru!með!ung! börn! finna! gjarnan! til! streitu! vegna! fjárhagserfiðleika! og!

foreldrahlutverksins! og! hafa! slakari! líkamlega! heilsu! (Manuel,! Martinson,! Bledsoe5

Mansori!og!Bellamy,!2012).!

Fátækt!má! skilgreina! á! tvennan! hátt.! Annars! vegar! hefur! verið! talað! um! afstæða!

fátækt! (e.! relative2 poverty)! og! hins! vegar! algilda! fátækt! (e.!absolute2 poverty).! Afstæð!
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fátækt! felst! í! skilgreiningu! fátæktarmarka,! sem!eru! frávik! frá!meðaltekjum! sem! ríkja! í!

samfélaginu.!Algild!fátækt!byggir!á!því!að!ákveðin!gæði!eru!skilgreind!sem!nauðsynleg!til!

að!lifa!af!í!tilteknu!samfélagi!og!síðan!er!fundið!út!hvað!þessi!gæði!kosta.!Viðmiðin!sem!

oftast!er!notast!við!eru!lágmarksframfærsluviðmið,!og!falla!þeir!sem!hafa!ekki!efni!á!að!

greiða! fyrir! þessi! ákveðnu! nauðsynlegu! gæði! undir! hin! algildu! fátæktarmörk! (Harpa!

Njálsdóttir,! 2003b;! Stefán!Ólafsson! og!Guðný! Björk! Eydal,! 2012).! Árið! 2014! voru! 10%!

heimila!undir!lágtekjumörkum!á!Íslandi.!Það!ár!bjuggu!11,4%!barna!á!heimilum!þar!sem!

voru! fjárhagserfiðleikar! og! erfiðleikar! með! að! ná! endum! saman! (Hagstofa! Íslands,!

2015a).!

Diana!B.!Dutton! (1986)! setti! fram! líkan! af! hringferli! fátæktar! og! sjúkdóma! (e.! the2

cycle2of2poverty2and2pathology)!þar!sem!hún!skoðaði!hvað!hefur!mest!áhrif!á!líf!þeirra!

sem! eru! fátækir.! Dutton! kannaði! samspil! fátæktar! og! sjúkdóma! og! taldi! að! líf! og!

aðstæður!fátæks!fólks!einkenndust!af!ákveðnum!lykilþáttum.!Hún!skipti!þessum!þáttum!

niður! í!umhverfisáhrif!sem!væru!óhagkvæm!og!hörð,! félagslega!einangrun,!álagsþætti,!

óheilbrigðan! lífsstíl!og!heilsugæslu!sem!væri!ábótavant.!Samkvæmt!Dutton!gera!þessir!

þættir!það!að!verkum!að!fátækt!fólk!býr!við!verri!heilsu!en!ella.!Einstaklingar!sem!eru!í!

lágtekjuhópum!samfélagsins!eru!í!meiri!hættu!á!að!lenda!í!vítahring!fátæktar.!Menntun!

er! talin! vera! góð! trygging! þar! sem! einstaklingar! sem! hafa! hærri!menntun! hafa! oftast!

hærri! tekjur.! Þá! verða! hinir! ómenntuðu! fremur! að! vinna! þau! störf! sem! þykja! síður!

eftirsóknarverð! og! eru! gjarnan! áhættusamari.! Umhverfisþættir! þeirra! sem! búa! við!

fátækt! geta! einnig! haft! áhrif,! til! dæmis! andlegt! álag,! sem!er! líklegt! til! að! hafa! áhrif! á!

heilsufar!þeirra.!Þeir!búa!gjarnan!við!meiri!andlega!og! líkamlega!erfiðleika!auk!þess!að!

verða! stundum! fyrir! óæskilegri! stimplun! í! samfélaginu! vegna! ríkjandi! viðhorfa,! sem!

hefur!áhrif!á!sjálfsmynd!þeirra.!Einstaklingar!sem!búa!við!skort!eru!einnig!líklegri!til!þess!

að!eiga!við!félagslega!einangrun!að!stríða.!Lítil!þátttaka!í!samfélaginu!veldur!ákveðnum!

takmörkunum!í! lífi!fólks!og!slíkt!getur!jafnframt!leitt!til!minna!valds,!þá!sérstaklega!hjá!

þeim!sem!búa!við!fátækt.!Í!líkani!Dutton!(1986)!er!fjallað!um!skort!á!heilsugæslu!þeirra!

fátæku! sem!áhrifaþátt! í! hringferli! fátæktar!og! sjúkdóma,! sem!gerir!það!að!verkum!að!

heilsufar! þeirra! er! verra! en! hinna! efnameiri! þar! sem! aðgangur! þeirra! að! góðri!

heilsugæslu!er!minni.!Einnig!hefur!lyfjakostnaður!áhrif!á!stöðu!þeirra!fátæku!þar!sem!sá!

kostnaður!getur!orðið!þeim!ofviða!(Dutton,!1986;!Harpa!Njálsdóttir,!2003b).!!
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5.3 Fjárhagsaðstoð!
Fjárhagsaðstoð!sveitarfélaga!er!ætlað!að!mæta!þörfum!fjölskyldna!og!einstaklinga!sem!

eiga!við!fjárhagsvanda!að!stríða.!Aðstoðin!er!hugsað!sem!neyðaraðstoð!ef!önnur!úrræði!

nægja!ekki.!Einstaklingar!sem!fá!fjárhagsaðstoð!búa!gjarnan!við!bág!kjör!í!samfélaginu.!

Einnig! virðast! vera! tengsl! á! milli! atvinnuleysisstigs! og! fjölda! einstaklinga! á!

fjárhagsaðstoð.! Við! mat! og! greiningu! á! fjárhagsaðstoð! þarf! að! huga! að! lögbundnum!

réttindum! fólks! og! tækifærum! til! aðstoðar.! Fjárhagsaðstoð! fer! eftir! tekjum! og! öðrum!

greiðslum,!nema!umönnunarbætur!vegna!fatlaðra!barna!og!húsaleigubætur,!sem!koma!

til! frádráttar! þegar! þörf! á! fjárhagslegum! stuðningi! er!metin.!Hvert! og! eitt! sveitarfélag!

setur!sér!reglur!um!fjárhagsaðstoð!en!þær!þurfa!þó!að!vera!í!samræmi!við!lög!og!skyldur!

félagsþjónustu!sveitarfélaga!(Landssamtök!lífeyrissjóða,!2005;!Stefán!Ólafsson!og!Guðný!

Björk!Eydal,!2012).!

Sveitarfélög!skulu!veita!einstaklingum!og!fjölskyldum,!sem!geta!ekki!framfært!sér!og!

sínum!án!aðstoðar,!fjárhagslega!aðstoð.!Einstaklingar!eiga!rétt!á!að!geta!framfleytt!sér,!

maka! sínum! og! börnum! yngri! en! 18! ára.! Sveitarstjórn! setur! reglur! um! framgang!

fjárhagsaðstoðar!en!félagsmálanefnd!metur!þörf!á!aðstoð!og!tekur!ákvarðanir!varðandi!

fjárhagsaðstoð! til! einstaklinga! með! hliðsjón! af! reglum! sem! sveitarstjórn! setur.!

Einstaklingar!sem!hafa!fjárhag!og!eignir!undir!tilteknum!viðmiðunarmörkum!eiga!rétt!á!

fjárhagsaðstoð! í! því! sveitarfélagi! sem! lögheimili! þeirra! er! í.! Frá! því! að! umsókn! um!

fjárhagsaðstoð!er!lögð!fram!skal!ekki!veita!aðstoð!lengur!en!fjóra!mánuði!aftur!í!tímann.!

Fjárhagsaðstoð!getur!ýmist! verið! lán!eða! styrkur.! Lán!er!veitt! frekar!en! styrkur! í!þeim!

tilvikum! sem! umsækjandi! óskar! þess,! eða! þegar! könnun! á! aðstæðum! umsækjanda!

bendir!til!að!eðlilegt!þyki!að!óska!eftir!endurgreiðslu!í!samræmi!við!eignir!og!tekjur!síðar!

meir.!Þegar! sótt!er!um! fjárhagsaðstoð!eru!upplýsingar!úr! skattskýrslum!skoðaðar,!auk!

upplýsinga! um! laun! umsækjanda! frá! atvinnurekendum! sem! og! um! laun! framfærenda!

hans! ef! það! á! við! (Lög! um! félagsþjónustu! sveitarfélaga! nr.! 40/1991;! Reykjavíkurborg,!

e.d.b).!

Á! undanförnum! árum! hefur! meiri! áhersla! verið! lögð! á! virkni! þjónustuþega!

fjárhagsaðstoðar!á!Norðurlöndunum!og!í!flestum!löndum!innan!Evrópu!og!einnig!á!rétt!

hvers! einstaklings! til! virkrar! þátttöku! í! samfélaginu.! Í! því! felst! að! endurhæfing! eða!

úrræði!sem!stuðla!að!virkni!skulu!standa!öllum!til!boða!sem!sækja!um!fjárhagsaðstoð.!
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Þegar!sótt!er!um!fjárhagsaðstoð!er!horft! til! fjölskyldustöðu,!þar!sem!það!hefur!áhrif!á!

upphæð!fjárhagsaðstoðar!ef!umsækjandi!á!börn!og!maka!að!sjá!fyrir.!Fjárhagsaðstoð!er!

metin! í! tengslum! við! gagnkvæmar! framfærsluskyldur! og! því! hefur! það! einnig! áhrif! á!

upphæð!fjárhagsaðstoðar!ef!börn!eða!maki!hafa!tekjur!(Guðný!Björk!Eydal,!2009).!!

5.4 Starfsendurhæfing!

Starfsendurhæfing! felst! í! stuðningi! við! einstaklinga! sem! eiga! í! erfiðleikum! með! að!

komast! á! vinnumarkaðinn,! hverfa! af! vinnumarkaði! eða! eiga! það! á! hættu! vegna!

félagslegra! og/eða! læknisfræðilegra! ástæðna.! Starfsendurhæfing! er! úrræði! sem!ætlað!

er!að!aðstoða!einstaklinga!í!að!efla!starfsgetu!sína!og!stuðla!að!því!að!þeir!snúi!aftur!á!

vinnumarkaðinn.! Markmið! starfsendurhæfingar! er! að! styrkja! einstaklinga! með!

félagslegri,! líkamlegri! og! andlegri! þjálfun! með! það! að! leiðarljósi! að! þeir! nái! festu! á!

vinnumarkaðnum!og!verði!virkir!samfélagsþegnar.!Starfsendurhæfing!snýr!oftast!einnig!

að!einhverju! leyti!að! læknisfræðilegri!endurhæfingu!þar! sem!reynt!er!að!minnka!áhrif!

örorku! og! fatlana! vegna! sjúkdóma! og! slysa! og! um! leið! stuðla! að! sem!bestum! árangri!

endurhæfingarinnar! á! lífsgæði! og! hæfni! einstaklinga! til! lengri! tíma! (Landssamtök!

lífeyrissjóða,!2005;!Ríkisendurskoðun,!2012;!WHO,!2011).!

Starfsendurhæfing!er!mikilvægur!þáttur!í!því!að!virkja!fólk!og!auka!atvinnuþátttöku!

einstaklinga! sem! hafa! verið! lengi! frá! vinnumarkaðnum.! Starfsendurhæfing! eykur!

tækifæri! einstaklinga! á! vinnumarkaðnum,! getur! bætt! fjárhagslega! stöðu! þeirra! og!

jafnframt!dregið!úr!félagslegri!einangrun!(Sigurður!Thorlacius,!Sigurjón!B.!Stefánsson!og!

Stefán! Ólafsson,! 2007;! Ríkisendurskoðun,! 2015).! Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin!

(WHO)!bendir!á!mikilvægi!þess!að!endurhæfing!sé!ferli!sem!byggist!á!því!að!auka!ábyrgð!

einstaklinga! á! sjálfum! sér! og! styrkja! þá! í! að! lifa! sjálfstæðu! lífi.! Það! felur! gjarnan! í! sér!

sjálfseflingu,! það! að! styrkja! tengslanet! einstaklinga! við! fjölskyldur! og! vini! og! að! bæta!

lífsgæði!með! samfélagslegri! þátttöku,!hvort! sem!er! í! formi!náms!eða!atvinnu! (Halldór!

Sigurður!Guðmundsson,!2008;!WHO,!2011).!Starfsendurhæfing!getur!verið!fjárhagslega!

hagkvæm! fyrir! samfélagið! þar! sem! hún! getur! dregið! úr! greiðslum! vegna! örorkubóta,!

atvinnuleysisbóta! og! félagslegrar! aðstoðar! sveitarfélaga! og! einnig! greiðslum! úr!

sjúkrasjóðum!stéttarfélaga.!Kvennasmiðjan!er!dæmi!um!úrræði!sem!ætlað!er!að!stuðla!

að!virkni!kvenna!og!efla!þær!til!þátttöku!í!samfélaginu,!hvort!sem!er! í!formi!vinnu!eða!
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menntunar! (Heilbrigðis5! og! tryggingamálaráðuneytið,! 2005;! VIRK:!

Starfsendurhæfingarsjóður,!e.d.).!!

5.5 Félagsleg!einangrun!
Félagsleg!einangrun!hefur!verið!skilgreind!sem!ástand!þar!sem!einstaklingar!upplifa!að!

þeir! tilheyri! ekki! félagslega,! hafa! litla! umgengni! við! aðra,! takmarkað! stuðningsnet,!

skortir! félagsleg! tengsl! og! samskipti! við! aðra!og!þau! tengsl! sem!þeir! hafa!eru! gjarnan!

ófullnægjandi!(Nicholson,!2009).!Evrópusambandið!skilgreinir!félagslega!einangrun!sem!

ákveðið!ferli!þar!sem!tilteknum!einstaklingum!er!þrýst!út!á! jaðar!samfélagsins!án!þess!

að!þeir!fái!sömu!tækifæri!á!að!taka!fullan!þátt!í!samfélaginu,!til!dæmis!vegna!fátæktar,!

skorts! á! færni! eða! menntun! eða! vegna! mismununar.! Þetta! hefur! áhrif! á! möguleika!

þeirra!til!atvinnutækifæra,!menntunar,!öflunar!tekna!eða!þjálfunar.!Þessir!einstaklingar!

hafa!oftast!minna!vald!í!samfélaginu!og!fá!því!síður!að!taka!þátt!í!ákvarðanatökum!innan!

þjóðfélagsins.!Þessar!aðstæður!geta!haft! í! för!með!sér!að!þeim!finnist!þeir!veikburða! í!

samanburði!við!aðra!og!upplifi!stjórnleysi! í!eigin!lífi,!en!slík!líðan!getur!mótað!líf!þeirra!

(European!Commission,!2004).!!

Einstaklingar!sem!búa!við!fátækt!og!langvarandi!félagslega!erfiðleika!eiga!á!hættu!að!

þróa!með!sér!félagslega!einangrun.!Sem!dæmi!getur!það!haft!áhrif!á!slíka!þróun!að!þeir!

sem!búa!við!fátækt!taki!ekki!þátt!í!félagslegum!athöfnum!með!öðrum!þar!sem!þeir!hafi!

ekki!efni!á!því,!til!dæmis!að!fara!í!afmæli,!út!að!borða!eða!í!bíó!með!vinum!sínum,!og!að!

ferðalög! reynist! þeim! of! kostnaðarsöm! vegna! fjárhagserfiðleika! (Levitas,! Pantanzis,!

Patsios!og!Townsend,!2000;!Hickey!og!Toit,!2013).!Að!tilheyra!hóp!í!samfélaginu!hefur!

margvísleg! áhrif! á! einstaklinga;! útskúfun! úr! samfélaginu! getur! haft! neikvæð! áhrif! á!

heilsu,! vellíðan! og! lífsánægju.! Það! er! því!mikilsvert! að! vera! samþykktur! í! félagslegum!

hópi!(Baumeister,!Dewall,!Ciarocco!og!Twenge,!2005).!!

5.6 Örorku^!og!endurhæfingarlífeyrir!

Örorkulífeyrir!er!ætlaður!þeim!sem!hafa!skerðingu!á!starfsgetu!en!örorkumat!er!ákveðið!

mat! á! starfsgetu! sem! byggist! meðal! annars! á! félagslegum! og! læknisfræðilegum!

forsendum.!Skerðing!á!starfsgetu!getur!verið!vegna!slysa!eða!veikinda,!til!dæmis!vegna!

gigtar.! Skert! starfsgeta! og! virkni! getur! haft! í! för! með! sér! skerðingu! á! tækifærum! og!

skerta!möguleika!á!þátttöku! í! samfélaginu.!Því! er!mikilvægt!að! styðja! við!öryrkja!með!
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aðgengi! að! þjónustu! og! stuðningi! út! í! samfélagið! og! bjóða! upp! á! úrræði! sem! auka!

möguleika! þeirra! á! vinnumarkaðnum.! Nauðsynlegt! er! að! bæta! lífsgæði! þeirra! á! sem!

fjölbreyttastan!hátt!hvað!varðar!fjárhag,!atvinnu!og!tækifæri!til!þátttöku!í!samfélaginu!í!

heild.! Öryrkjar! eiga! jafnframt! að! njóta! fullra! mannréttinda! til! jafns! við! aðra! þegna! í!

samfélaginu! (Stefán! Ólafsson,! 2005).! Þegar! sótt! er! um! örorkulífeyri! er! lagt! fyrir!

örorkumat!sem!metið!er!út!frá!færni!í!kjölfar!slysa,!sjúkdóma!eða!fatlana.!Til!að!eiga!rétt!

á! örorkulífeyri! þarf! umsækjandi! að! hafa! tekjur! undir! tilteknum! mörkum.! Einnig! þarf!

umsækjandi!að!hafa!75%!örorkumat!til!að!eiga!rétt!á!örorkulífeyri,!en!ef!matið!er!lægra!

getur!viðkomandi!átt!rétt!á!örorkustyrk!(Tryggingastofnun,!e.d.).!!

Endurhæfingarlífeyrir!er!hugsaður!fyrir!einstaklinga!sem!eru!óvinnufærir!vegna!slysa!

eða! veikinda! og! eru! í! endurhæfingu! með! það! að! markmiði! að! komast! aftur! á!

vinnumarkaðinn.! Skilyrði! þess! að! fá! endurhæfingarlífeyri! er! að! umsækjandi! taki! þátt! í!

einhvers! konar! endurhæfingu! þar! sem! endurhæfingaráætlun! liggur! fyrir! á! vegum!

fagaðila,!með!áherslu!á!að!auka!starfshæfni.!Til!þess!að!eiga!rétt!á!endurhæfingarlífeyri!

þurfa!umsækjendur!að!hafa! fullnýtt!veikindaréttindi! sín! frá!vinnuveitanda!og!greiðslur!

sjúkra5!eða!slysadagpeninga! frá!stéttarfélagi!og!vátryggingafélögum.!Einstaklingar!geta!

fengið! endurhæfingarlífeyri! í! 18!mánuði! en! auk! þess! er! hægt! að! sækja! um! allt! að! 18!

mánuði!í!framlengingu,!að!hámarki!36!mánuði!(Tryggingastofnun,!2018).!
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6 Áhrif!atvinnuleysis!
Atvinnuleysi! veldur! skerðingu! á! lífsgæðum! fólks! og! hefur! ekki! aðeins! áhrif! á!

einstaklinginn! heldur! samfélagið! í! heild.! Atvinnuleysi! getur! valdið! einstaklingum!

fjárhagslegum,! félagslegum! og! sálrænum! vandamálum! og! er! um! leið! dýrt! fyrir!

samfélagið,! meðal! annars! í! formi! vannýtts! starfskrafts! og! aukins! fjármagns! vegna!

bótagreiðslna! og! margs! konar! endurhæfingar! (Halldór! Sigurður! Guðmundsson,! 2008;!

Guðný!Björk!Eydal,!Halldór!S.!Guðmundsson!og!Tómas!Björn!Bjarnason,!2012).!!

Áhrif!atvinnuleysis!á!félagslega!og!heilsufarslega!þætti!hjá!einstaklingum!geta!verið!

af! ýmsum! toga.! Neikvæð! félagsleg! áhrif! eru! meðal! annars! dvínandi! sjálfsvirðing,!

versnandi! líðan,! aukin! streita,! félagslegir! erfiðleikar,! lítil! félagsleg! samskipti,!

samskiptaerfiðleikar!og!breyttar!fjölskylduaðstæður.!Einnig!getur!atvinnuleysi!haft! í!för!

með! sér! að! fólk! einangrist! og! framkvæmdasemi! þess! minnki.! Áhrif! atvinnuleysis! á!

heilsufarslega!þætti!einstaklinga!geta!bæði!verið! í! formi!andlegs!og! líkamlegs!álags.!Sé!

um!langvarandi!streitu!að!ræða!geta!áhrifin!á!heilsufar!fólks!verið!margvísleg!og!algengt!

er!að!atvinnulausir!eigi!fremur!í!samskiptum!við!lækna!og!leggist!oftar!inn!á!sjúkrahús!en!

aðrir.! Einnig!geta!geðrænir!erfiðleikar!eins!og!kvíði!og!þunglyndi,!meiri! lyfjanotkun!og!

aukin! áfengisneysla! verið! fylgifiskar! langvarandi! atvinnuleysis! (Guðbjörg! Andrea!!

Jónsdóttir! og! Stefán! Ólafsson,! 1993;! Halldór! Kr.! Júlíusson,! 1994;! Harpa! Njálsdóttir,!

2003b;! Halldór! Sigurður! Guðmundsson,! 2008;! Guðný! Björk! Eydal! o.fl.,! 2012;! Sigurður!

Thorlacius! og! Stefán! Ólafsson,! 2012).! Þá! eru! meiri! líkur! á! sjálfsvígshugsunum! í!

alvarlegustu! tilfellunum! (Harpa! Njálsdóttir,! 2003b).! Þegar! talað! er! um!

langtímaatvinnuleysi! er! oftast! miðað! við! 12! mánaða! samfleytt! atvinnuleysi.!

Langtímaatvinnuleysi! er! oft! talið! hafa! hvað! mest! og! alvarlegust! áhrif! á! einstaklinga!

vegna!hinna!félagslegu,!heilsufarslegu!og!efnhagslegu!afleiðinga!þess!(Guðbjörg!Andrea!!

Jónsdóttir!og!Stefán!Ólafsson,!1993;!Halldór!Sigurður!Guðmundsson,!2008;!Guðný!Björk!

Eydal!o.fl.,!2012).!

Menntun!og!lífsstíll!fólks!hefur!mikið!að!segja!um!aðstæður!þess!gegnum!ævina!en!

einstaklingar!sem!eru!virkir!þátttakendur! í! samfélaginu!og!ná!markmiðum!sínum!finna!

að! jafnaði! til! meiri! ánægju! og! hafa! meiri! væntingar! til! lífsins.! Atvinna! gefur! okkur!
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félagslegt! gildi! og! veitir! ákveðið! öryggi! í! lífinu,! til! dæmis! hvað! varðar! efnahag.!

Einstaklingar! sem! eru! utan! vinnumarkaðarins! eru! líklegri! til! þess! að! eiga! við!

svefnerfiðleika! að! stríða! og! finna! til! minni! hamingju.! Atvinnuþátttaka! er! mikilvægur!

þáttur!í!að!tryggja!andlegt,!félagslegt!og!líkamlegt!heilbrigði!fólks!(Halldór!Kr.!Júlíusson,!

1994;! Pétur! Pétursson,! 1994;! Harpa! Njálsdóttir,! 2003b).! Viðbrögð! samfélagsins! við!

atvinnuleysi! felast! gjarnan! í! aðgerðum! í! formi!atvinnuleysisbóta,! auk!ýmissa!virkni5!og!

atvinnuskapandi! aðgerða.! Kvennasmiðjan! er! meðal! annars! dæmi! um! virkni5! og!

atvinnuskapandi! verkefni! sem!ætlað! er! að! auka! þátttöku! tiltekins! hóps! í! samfélaginu.!

Áhersla!hefur!verið!lögð!á!mikilvægi!þess!að!hvetja!atvinnulausa!til!virkni!til!að!komast!

hjá!eða!draga!úr!neikvæðum!áhrifum!atvinnuleysis!á!einstaklinga!og! fjölskyldur!þeirra!

(Guðný!Björk!Eydal!o.fl.,!2012).!!

Staða! kvenna! á! vinnumarkaðnum! er! breytileg! eftir! löndum.! Þróunin! í! meirihluta!

vestrænna! ríkja! hefur! verið! í! átt! að! aukinni! atvinnuþátttöku! kvenna.! Þessa! þróun! er!

hægt!að!skýra!með!breytingu!sem!hefur!átt!sér!stað!í!vestrænum!samfélögum!frá!því!að!

karlar! sáu! að!mestu! leyti! um! að! afla! tekna! til! heimilisins! en! konur! sinntu! börnum!og!

heimili,! yfir! í! það! að! að! tvær! fyrirvinnur! séu! á! heimilinu,! þar! sem! báðir! aðilar! sinna!

börnum!og!heimili! ásamt!því! að!vera!útivinnandi.!Á! Íslandi!er! atvinnuþátttaka!kvenna!

fremur! mikil! í! samanburði! við! önnur! OECD5lönd,! en! samkvæmt! OECD! voru! 81,7%!

kvenna! á! Íslandi! á! aldursbilinu! 15–64! ára! virkar! á! vinnumarkaðnum! árið! 2008.!

Atvinnuþátttaka! íslenskra!kvenna!árið!2016!var!tæp!80%,!á!meðan!þátttaka!karla!var! í!

kringum! 87%.! Þróunin! hér! á! landi! er! því! langt! á! veg! komin,! sem! leggur! grunn! að!

lífsgæðum! einstaklinga! og! samfélagsins! alls! (Kolbeinn! H.! Stefánsson,! 2012;! Hagstofa!

Íslands,!2017).!!

Árið! 1998! var! framkvæmd! norræn! rannsókn! þar! sem! könnuð! voru! áhrif!

atvinnuleysis!á!andlega!líðan!fólks!í!Danmörku,!Finnlandi,!Noregi!og!Svíþjóð.!Rannsóknin!

sýndi! að! atvinnuleysi! hafði! veruleg! neikvæð!áhrif! á! andlega!heilsu! fólks! (Björklund!og!

Eriksson,!1998).!Rannsóknir!á!félagslegum!stuðningi!og!úrræðum!fyrir!einstæðar!mæður!

hafa! jafnframt!sýnt! fram!á!mikilvægi! slíks! stuðnings!og! fræðslu! til! að!bæta!sjálfsmynd!

þeirra!og!andlega!líðan!(Lipman!og!Boyle,!2005).!

Á! Íslandi! var! framkvæmd! rannsókn! árið! 2009! þar! sem! könnuð! voru! áhrif!

atvinnuleysis!á!líðan!einstaklinga!sem!höfðu!misst!vinnuna!skyndilega!í!hópuppsögnum.!
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Þátttakendur!voru!fyrrverandi! félagsmenn! í!Samtökum!starfsmanna!fjármálafyrirtækja.!

Notaður!var!DASS5spurningalisti!sem!mælir!líðan!á!þremur!mismunandi!kvörðum;!kvíða,!

streitu!og!þunglyndi.! Þegar! litið! var! til!menntunar!þátttakenda!kom! í! ljós! að!þeir! sem!

eingöngu!höfðu!lokið!grunnskóla5!eða!framhaldsskólaprófi!áttu!erfiðara!með!að!fá!aðra!

vinnu!en!þeir!sem!höfðu!hærra!menntunarstig.!Þegar!líðan!þátttakenda!var!könnuð!kom!

í!ljós!að!munur!var!á!kynjum,!þar!sem!konur!töldu!sig!fremur!eiga!við!þunglyndi!og!kvíða!

að!stríða!en!karlar.!Af!körlum!töldu!10,5%!sig!hafa!einkenni!þunglyndis!og!12,4%!þeirra!

töldu!sig!vera!með!kvíða,!á!meðan!19,9%!kvenna!töldu!sig!vera!með!einkenni!þunglyndis!

og!26,6%!með!kvíða.!Atvinnustaða!virtist!skipta!máli!hvað!varðaði!líðan!þátttakenda!þar!

sem! hinir! atvinnulausu! sýndu! hlutfallslega!meiri! þunglyndis5! og! kvíðaeinkenni! en! þeir!

sem! voru! með! vinnu.! Niðurstöður! rannsóknarinnar! sýndu! einnig! fram! á! mikilvægi!

félagslegs! stuðnings! sem! áhrifaþáttar! í! líðan! fólks,! en! 45,5%! þeirra! þátttakenda! sem!

höfðu! lítinn! félagslegan! stuðning! mældust! með! þunglyndiseinkenni! á! meðan! 12,3%!

þátttakenda! með! góðan! félagslegan! stuðning! höfðu! þunglyndiseinkenni.! Einnig! var!

marktækur!munur!milli! þátttakenda! hvað! varðar! félagslegan! stuðning! þegar! kvíði! var!

mældur!en!þó!ekki!eins!mikill!og!þegar!um!þunglyndi!var!að!ræða,!en!36%!þeirra!sem!

voru!með!lítinn!félagslegan!stuðning!töldu!sig!vera!með!kvíða!á!móti!19,2%!þeirra!sem!

töldu! sig! hafa! mikinn! félagslegan! stuðning.! Fleiri! konur! en! karlar! meðal! þátttakenda!

töldu!sig!hafa!lítinn!félagslegan!stuðning!(Helena!Jónsdóttir,!2009).!

Rannsókn!var!gerð!í!Svíþjóð!á!lífsánægju!einstaklinga!á!aldrinum!18–64!ára.!Skoðað!

var!hvort!menntun,!atvinna,!fjárhagsleg!staða,!heilsufar,!aldur,!kyn,!virkni!einstaklinga,!

hjúskaparstaða! og! það! hvort! einstaklingar! voru! innfæddir! eða! aðfluttir! hefði! áhrif! á!

lífsánægju!fólks.!Niðurstöður!sýndu!að!þátttaka!á!vinnumarkaðnum!hafði!jákvæð!áhrif!á!

lífsánægju! einstaklinga.! Þeir! sem! voru! á! vinnumarkaði! höfðu! einnig!minni! áhyggjur! af!

fjárhag!sínum.!Menntun!hafði!forspárgildi!fyrir!lífsánægju!einstaklinga,!aukin!lífsgæði!og!

bættan!efnahag!(Melin,!Fugl5Meyer!og!Fugl5Meyer,!2003).!!

Starfsferill! leggur! grunn! að! sjálfsmynd! einstaklinga! og! eykur! félagslegt! mikilvægi,!

virðingu!og!virkni!einstaklinga! í!samfélaginu.!Atvinna!eflir!einnig!styrkleika!einstaklinga!

og!gefur!lífinu!ákveðið!gildi!(Halldór!Kr.!Júlíusson,!1994;!Harpa!Njálsdóttir,!2003b;!Guðný!

Björk!Eydal!o.fl.,!2012;!Kolbeinn!H.!Stefánsson,!2012).!Það!er!því!mikilvægt!að!huga!að!
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og! efla! þá! einstaklinga! sem! eiga! erfitt! með! að! fá! atvinnu! og! veita! þeim! viðeigandi!

stuðning!til!að!bæta!stöðu!þeirra!í!þjóðfélaginu.!!



41!

7 Félagslegur!stuðningur!
Félagslegur! stuðningur! (e.! social2 support)! hefur! verið! skilgreindur! sem! aðstoð! eða!

stuðningur! sem!einstaklingur! fær! í! gegnum! félagsleg! tengsl! svo! sem! fjölskyldu!og! vini!

(Buchanan,! 2011;! Zhu,! Woo,! Porter! og! Brzezinski,! 2013).! Cobb! (1976)! skilgreinir!

félagslegan!stuðning!sem!upplifun!einstaklings!á!því!að!hugsað!sé!um!hann,!að!hann!sé!

elskaður,!virtur!og!metinn!að!eigin!verðleikum.!Upplifun!einstaklingsins!varðandi!það!að!

tilheyra! félagslega! og! eiga! í! gagnkvæmum! félagslegum! samskiptum! telst! einnig! til!

félagslegs! stuðnings.! Félagslegur! stuðningur! getur! komið! í! veg! fyrir! og! verið! forvörn!

gegn! heilsufarsvandamálum! á! borð! við! geðræna! sjúkdóma! og! minnkað! streitu! þegar!

upp!koma!áföll!í!lífi!einstaklinga.!!

Félagslegur!stuðningur!hjálpar!einstaklingum!að!takast!á!við!þær!aðstæður!sem!þeir!

lenda! í! og! gefur! aukinn! styrk! fyrir! slík! verkefni,! eins! og! til! dæmis! við! atvinnumissi! og!

atvinnuleysi.! Eins! og! fram! hefur! komið! hafa! rannsóknir! á! félagslegum! stuðningi! við!

einstaklinga! sem! hafa! misst! vinnuna! og! eru! atvinnulausir! leitt! í! ljós! að! atvinnumissir!

getur! haft! margvísleg! áhrif! á! líkamlega! og! sálræna! heilsufarsþætti! fólks.! Félagslegur!

stuðningur!getur!haft!áhrif!á!það!hversu!miklar!afleiðingarnar!verða!af!atvinnumissi!og!

atvinnuleysi.!Þá!hafa!rannsóknir!sýnt!að!félagslegur!stuðningur!getur!dregið!úr!streitu!og!

heilsufarseinkennum! í! kjölfar! atvinnuleysis! (Gore,! 1978).! Rannsóknir! sýna! að!

einstaklingar!geta!unnið!úr!erfiðum!félagslegum!aðstæðum!eins!og!atvinnuleysi!með!því!

að!fá!stuðning!í!samfélaginu.!Félagslegur!stuðningur!bætir! lífsgæði!fólks!og!getur!verið!

nauðsynlegur!þáttur! í!því! ferli!að!hefja!atvinnuleit.!Sú! lífsfylling!sem!felst! í!því!að!hafa!

atvinnu!og!eiga! í! félagslegum!tengslum,!til!dæmis!við!fjölskyldumeðlimi,!er!mikilvægur!

þáttur!í!lífinu!(Julkunen,!2001;!Stefán!Ólafsson,!2012a).!

Rannsóknir!hafa!sýnt!að!einstæðar!mæður!eru! líklegri! til!þess!en!giftar!mæður!að!

búa!við!meiri! streitu,!eiga!við!þunglyndi!að!stríða!og!hafa!orðið! fyrir!áfalli! í!barnæsku.!

Einnig!hefur!komið! fram! í! rannsóknum!að!einstæðar!mæður!upplifa!minni! félagslegan!

stuðning,!taka!síður!þátt!í!félagslífi!og!eru!í!minni!tengslum!við!vini!og!fjölskyldu!heldur!

en!giftar!mæður.!Þá!virðist!vera!samband!milli!þess!að!vera!einstætt!foreldri!og!að!stríða!

við! þunglyndi,! sem! má! meðal! annars! rekja! til! áhrifa! af! völdum! streitu! og! skorts! á!
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félagslegum!stuðningi.!Því!er!mikilvægt!að!huga!að!félagslegum!stuðningi!við!einstæða!

foreldra! í! von! um! að! draga! úr! streituvaldandi! áhrifum! og! bæta! þannig! stöðu! þeirra! í!

samfélaginu! (Cairney,! Boyle,! Offord! og! Racine,! 2003;! Manuel! o.fl.,! 2012).! Meirihluti!

kvennanna! sem! eru! í! Kvennasmiðjunni! eru! einstæðar!mæður! og! getur! úrræðið! verið!

mikilvægur!grunnur!að!því!að!veita!þeim!stuðning!á!ný!út!í!samfélagið.!!
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8 Sjálfsmynd!
Sjálfsmynd! felst! í! þeim! hugmyndum! sem! við! höfum! um! okkur! sjálf.! Slíkar! hugmyndir!

geta!bæði!verið!meðvitaðar!og!ómeðvitaðar!og!snúast!um!kosti!okkar!og!galla!og!ýmsa!

aðra!andlega!og! líkamlega!eiginleika.!Hugtakið!sjálfsmynd!(e.!selfJimage)!nær!yfir! fleiri!

hugtök! sem! einnig! tengjast! sjálfinu,! en! það! eru! sjálfsvirðing! (e.! selfJrespect),!

sjálfsálit/sjálfsmat!(e.!selfJesteem)!og!sjálfstraust!(e.!selfJefficacy)!(Sigrún!Erla!Ólafsdóttir!

og!Sigrún!Aðalbjarnardóttir,!2013).!!

Sjálfsvirðing!er!upplifun!okkar!og!túlkun!á!því!hver!við!erum,!hverjir!kostir!okkar!eru,!

hvað! við! aðhyllumst! og! hver! markmið! okkar! eru! í! lífinu.! Hún! kemur! fram! í! þeim!

viðhorfum!og!reglum!sem!við!setjum!okkur!í!lífinu!og!daglegum!gerðum!okkar!og!er!ein!

undirstaða!þess!að!geta!fylgt!eigin!óskum!og!skoðunum.!Sjálfsálit!er!það!heildarmat!sem!

við!höfum!um!okkur!sjálf!sem!endurspeglar!álit!okkar!á!sjálfsmyndinni.!Það!getur!ýmist!

verið!jákvætt!eða!neikvætt!mat!á!eigin!sjálfi.!Einstaklingur!sem!metur!eigin!verðleika!og!

er!sáttur!við!sjálfan!sig!hefur!gott!sjálfsálit.!Hann!ber!virðingu!fyrir!sjálfum!sér!og!finnst!

hann!eiga!rétt!á!virðingu!annarra.!Einnig!áttar!hann!sig!á!því!að!hann!er!mannlegur!og!

getur!gert!mistök!og!sýnir!sjálfum!sér!umburðarlyndi.!Hafi!einstaklingur!hins!vegar!litla!

sjálfsvirðingu! hefur! hann! ekki! þessa! tilfinningu! fyrir! sjálfum! sér.! Hann! er! ósáttur!með!

sjálfan!sig,! vanmetur!eigin!getu!og!verðleika!og!upplifir!að!þurfa!að!sýna!sig!og!sanna!

fyrir!öðrum!í!kringum!sig!(Branden,!2003;!Sigrún!Aðalbjarnardóttir,!2007).!!

Sjálfstraust!felur!í!sér!trú!einstaklings!á!sjálfum!sér,!sannfæringu!hans!um!eigin!kosti!

og! trú! á! að! hann! geti! áorkað! því! sem! hann! langar! í! lífinu.! Hér! undir! falla! einnig!

hæfileikinn!til!sjálfsstjórnar,!það!að!setja!sér!rökrétt!markmið!og!finna!leiðir!í!rétta!átt!að!

markmiðunum.!Trú!einstaklings!á!eigin!hæfni!er!gjarnan!bundin!aðstæðum!hverju!sinni.!

Til!dæmis!getur!einstaklingur!haft!mikla! trú!á!hæfni! sinni! til! verklegra!þátta! í!námi!en!

litla!trú!á!hæfni!sinni!til!bóklegu!þáttanna!(Sigrún!Aðalbjarnardóttir,!2007).!!

Rannsóknir! hafa! sýnt! að! það! að! kljást! við! atvinnumissi! getur! haft! skaðleg! áhrif! á!

sjálfstraust!einstaklinga,!en!þeir!einstaklingar!sem!hafa!gott!sjálfstraust!eiga!auðveldara!

með! að! takast! á! við! þær! aðstæður! sem! þeir! lenda! í,! svo! sem! atvinnuleysi.! Gott!

sjálfstraust!getur!haft! jákvæð!áhrif!og!hjálpað!atvinnulausum!einstaklingum!að!komast!
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út! á! vinnumarkaðinn! (Lacković5Grgin,! Deković,! Milosavljević,! Cvek5Sorić! og! Opacić,!

1996;!Sadeh!og!Karniol,!2012).!

Sjálfsmyndin!mótar! framtíð!okkar!og!þær!skoðanir! sem!einstaklingur!hefur!á!eigin!

sjálfi.! Einnig! hefur! hún! áhrif! á! val! hans! í! lífinu! og! ákvarðanir! sem! hann! tekur.!

Sjálfsmyndin!mótar! þar!með! þá! stefnu! sem! líf! okkar! tekur,! allt! frá! því! hvernig! okkur!

gengur! í!vinnunni,! foreldrahlutverkinu!eða!ástarmálum,! til!þess!hversu!miklum!árangri!

við!erum!líkleg!til!að!ná!á!lífsleiðinni.!Góð!sjálfsmynd!er!því!mikilvægur!grunnur!að!góðu!

lífi!(Branden,!2003).!!
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9 !Kenningar!
Í!þessum!kafla!er!fjallað!um!kenningar!sem!hægt!er!að!tengja!við!úrræði!Kvennasmiðju!

og!starfsemi!hennar.!Til!eru!margar!kenningar!sem!hægt!er!að!tengja!við!verkefnið!en!

hér!verður!fjallað!um!vistfræðikenningu!Bronfenbrenners!sem!leggur!áherslu!á!hvernig!

einstaklingurinn! þroskast! og! verður! fyrir! áhrifum! í! samspili! við! umhverfið.! Einnig! er!

fjallað!um!valdeflingu,!hugtak!sem!gjarnan!er!notað!í!starfi!félagsráðgjafa,!en!valdefling!

stuðlar! að! því! að! auka! stjórn! einstaklinga! á! eigin! lífi! og! er! því! einskonar! hjálp! til!

sjálfshjálpar.! Þá! er! gerð! grein! fyrir! hlutverkakenningunni! sem! lýsir! mikilvægi! þess! að!

hafa! hlutverk! í! lífinu,! því! hvernig! einstaklingar! hafa! ólík! félagsleg! hlutverk! og! áhrifum!

þeirra! á! einstaklinginn.! Að! lokum! er! fjallað! um! átakakenningar,! sem! leggja! áherslu! á!

félagslegan!jöfnuð!í!samfélaginu!og!um!leið!á!það!að!tryggja!þeim!sem!þurfa!á!að!halda!

þjónustu!og!stuðning!með!því!markmiði!að!bæta!stöðu!þeirra.!

9.1 Vistfræðikenning!Bronfenbrenners!

Urie!Bronfenbrenner!kom!fram!með!vistfræðikenninguna!(e.!ecological2systems2theory)!

þar! sem! hann! skilgreinir! hvernig! einstaklingar! þroskast! og! þróast! í! samspili! við!

umhverfið.! Einstaklingurinn! verður! fyrir! áhrifum! af! umhverfinu! og! er! skilgreindur! að!

miklu! leyti! út! frá! hinu! ytra! umhverfi,! til! dæmis! félagslegri! stöðu! og!menningarlegum!

venjum.!Vistfræðikenningin!er!samsett!úr!fimm!kerfum!sem!hjálpa!okkur!að!skilja!þær!

áskoranir,! félagsleg! tengsl! og! áhrif! sem! einstaklingurinn! verður! fyrir! af! innra! og! ytra!

umhverfi! og!hvernig! átök! geta!myndast! á!milli! kerfa!þegar! jafnvægi! er! ekki! til! staðar.!

Bronfenbrenner!(1979)!skipti!kerfunum!í!eftirfarandi!flokka:!Nærkerfi!(e.!microsystems),!

miðkerfi!(e.!mesosystems),!stofnanakerfi!(e.!exosystems),!heildarkerfi!(e.!macrosystems)!

og!lífkerfi!(e.!chronosystems)!(Bronfenbrenner,!1979;!Bronfenbrenner,!2005;!Beckett!og!

Taylor,!2010).!!

Nærkerfið!er!innsta!kerfi!hringsins!og!innan!þess!kerfis!eru!félagsleg!hlutverk!okkar,!

athafnir! daglegs! lífs! og! persónuleg! samskipti.! Til! nærkerfis! teljast! meðal! annars!

fjölskylda,!jafningjar,!atvinna!og!skóli.!Nærkerfin!sem!umlykja!einstaklinginn!eru!gjarnan!

nokkur! og! fer! þeim! fjölgandi! með! hækkandi! aldri! einstaklings! og! þegar! fleiri! tengsl!

myndast!í!lífi!viðkomandi.!Ef!samskipti!innan!nærkerfis!eru!uppbyggjandi!og!góð!stuðlar!
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það!að!góðum!tengslum!og!þroska!einstaklings.!Miðkerfið!er!samsett!af!tengslum!á!milli!

kerfa!í!nærkerfinu,!sem!getur!til!dæmis!verið!sambandið!á!milli!heimilis!og!vinnustaðar!

eða! skóla! og! vinnustaðar.! Eitt! kerfi! getur! síðan! haft! áhrif! á! önnur! kerfi,! eins! og!

sambandið!á!milli!foreldris!og!vinnustaðar!sem!getur!haft!áhrif!á!samband!foreldris!við!

fjölskyldu!sína!(Bronfenbrenner,!1979;!Bronfenbrenner,!2005;!Beckett!og!Taylor,!2010).!!

Stofnanakerfið!nær!utan!um!miðkerfið!og!samanstendur!af!þeim!þáttum!sem!hafa!

óbein!áhrif!á!einstaklinginn,! sem!eru! til!dæmis!áhrif!af!atvinnu! foreldra!á!heimilislífið,!

félagsleg!tengsl!fjölskyldunnar!og!ýmsir!umhverfisþættir.!Dæmi!um!kerfi!sem!er!hluti!af!

stofnanakerfinu!er!félagsþjónustan.!Heildarkerfi!er!félagslegt!kerfi!sem!minni!kerfin!eru!

hluti! af! og! snýr! það!meðal! annars! að!menningu! samfélaga.! Heildarkerfið! segir! til! um!

ríkjandi!viðhorf,!stéttarstöðu!og! lífsstíl!og!hefur!áhrif!á!nærkerfi!einstaklings,!til!dæmis!

hvað! varðar! tækifæri! og! hættur! sem!búa! í! ytra! umhverfi! einstaklings.! Í! heildarkerfinu!

eru!þættir!eins!og!lög,!reglur!og!bjargir!sem!eru!innan!samfélaga.!Lífkerfið!er!stærsta!og!

síðasta!kerfið!í!vistfræðikenningunni!og!nær!það!utan!um!öll!hin!kerfin.!Lífkerfið!snýr!að!

þeim! breytingum! sem! eiga! sér! stað! í! lífi! einstaklings! og! hafa! áhrif! á! lífsskeið! hans! og!

þroska.! Áhrifin! geta! bæði! verið! á! einstaklinginn! sjálfan! og! ytra! umhverfi! hans!

(Bronfenbrenner,!1979;!Bronfenbrenner,!2005;!Beckett!og!Taylor,!2010).!!

Einstaklingar! tilheyra! mörgum! ólíkum! hópum! innan! samfélagsins! og! hafa! þessir!

hópar! áhrif! á! sjálfsmynd!okkar.! Jafnframt!hafa!þeir! áhrif! á!hvernig! aðrir! sjá!okkur.!Að!

vera! hluti! af! hópi! getur! haft! mikla! þýðingu! fyrir! okkur! í! lífinu,! bæði! á! jákvæðan! og!

neikvæðan!hátt,!þar!sem!hópar!geta!ýmist!gefið!okkur!ánægju!eða!haft!neikvæð!áhrif!á!

sjálfstraust!okkar!og!takmarkað!tækifæri!okkar!í!lífinu.!Það!að!tilheyra!hópi!getur!ýmist!

verið! valkvætt! eða! áskipað.! Atvinnuleysi! er! einn! af! þeim! þáttum! sem! hafa! áhrif! á!

sjálfsmynd!og!geta!takmarkað!möguleika! í! lífinu.!Menntun,!völd!og!tekjur!eru!á!meðal!

þátta!sem!skipta!máli!þegar!félagsleg!staða!í!samfélaginu!er!skoðuð!út!frá!mismunandi!

hópum!(Beckett!og!Taylor,!2010).!!

9.2 Valdefling!
Valdefling! (e.! empowerment)! er! hugtak! sem! oft! hefur! verið! notað! í! sambandi! við!

réttindabaráttu!kvenna!og!meðal!minnihlutahópa! í!samfélögum!allt! frá!sjöunda!áratug!

20.! aldar.! Valdeflingu! er! hægt! að! skilgreina! á! mismunandi! hátt! eftir! ólíkum!

fræðigreinum.!Enginn!einn!kenningasmiður!er!ráðandi!hvað!varðar!túlkun!hugtaksins!og!
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má!því!túlka!það!á!ýmsa!vegu.!Valdefling!felst!fyrst!og!fremst!í!því!að!gefa!einstaklingum!

meira!vald!yfir!eigin!lífi.!Valdefling!leggur!áherslu!á!jafnrétti!og!réttlæti!meðal!manna!þar!

sem!hugað!er!að!því!að!auka!lífsgæði!einstaklinga!sem!eru!í!erfiðum!aðstæðum!(Hanna!

Björg!Sigurjónsdóttir,!2006).!!

Valdefling!er!notuð!sem!nálgun!í!starfi!félagsráðgjafa!og!þykir!henta!vel!til!þess!að!

veita! skjólstæðingum!meiri! stjórn! og! betri! tök! á! eigin! lífi! (McLean,! 1995;! Lee,! 1996).!

Einstaklingar! sem! standa! illa! fjárhagslega! hafa! gjarnan! minni! völd! í! hinu! félagslega!

samhengi,!en!valdefling! leggur!áherslu!á! lausnamiðaða!nálgun,!hjálp!til!sjálfshjálpar!og!

það!að!efla!sjálfsvirðingu!og!sjálfsmynd!einstaklinga.!Valdefling!horfir!á!styrkleika!fólks!

og!reynir!að!efla!þá!þætti!til!að!stuðla!að!velferð,!bættri!líðan!og!aukinni!lífsánægju.!Um!

leið! stuðlar! hún! að! því! að! bæta! félagslega! stöðu! og! jákvæða! þátttöku! einstaklinga! í!

þjóðfélaginu,! sem! gefur! frelsi! til! að! hjálpa! einstaklingum! að! ná! markmiðum! sínum!

(McLean,!1995;!Lee,!1996;!Lee!og!Hudson,!2017).!!

Valdefling! hefur! orðið! æ! algengari! nálgun! á! undanförnum! árum! og! haft! vaxandi!

áhrif! á! heilbrigðis5! og! félagslega! þjónustu! fyrir! ólíka! hópa! sem! standa! höllum! fæti! í!

samfélaginu.! Hugmyndafræði! valdeflingar! á! rætur! að! rekja! til! hagsmunahreyfinga,!

sjálfshjálparhópa!og!notendasamráðs.!Valdefling!gefur!möguleika!á!því!að!hafa!áhrif!á!

það! hvers! konar! þjónusta! stendur! til! boða! og! hvernig! hún! skuli! vera! veitt.! Valdefling!

byggir!á!því!að!gefa!val,!þannig!að!einstaklingur!upplifi!að!hann!geti!haft!áhrif!á!líf!sitt!og!

líðan! sína.! Valdefling! helst! í! hendur! við! umhverfið! sem! umlykur! einstaklinginn.! Hún!

getur!haft!margvísleg!áhrif!á!líf!hans!og!þannig!átt!þátt!í!þeim!breytingum!sem!verða!á!

högum! hans! (McLean,! 1995;! Lára! Björnsdóttir,! Halldór! S.! Guðmundsson,! Kristín!

Sigursveinsdóttir!og!Auður!Axelsdóttir,!2011).!!

Valdefling! á! sér! stað! í! félagslegum! samskiptum!og! geta! samskiptin! bæði! aukið! og!

dregið! úr! valdi! einstaklinga! í! samfélaginu.! Valdefling! hefur! því! áhrif! á! sjálfsmynd! og!

sjálfsmat! okkar! út! frá! sálrænni! og! einstaklingsbundinni! nálgun.! Félagslegir! þættir!

valdeflingar!felast!í!því!að!ná!tökum!á!og!öðlast!stjórn!á!eigin!lífi!og!lífsskilyrðum!(Page!

og!Czuba,!1999;!Ahern!og!Fisher,!2001).!Rannsóknir!hafa!sýnt!að!valdefling!hefur!áhrif!á!

virkni! einstaklinga! í! samfélaginu,! bætir! lífsgæði! þeirra! og! fjárhag.! Tengsl! eru! á! milli!

valdeflingar! og! þess! að! þurfa! síður! að! reiða! sig! á! geðheilbrigðisþjónustu! (Rogers,!

Chamberlin,!Ellison!og!Crean,!1997).!



48!

9.3 Hlutverkakenningin!
Hlutverkakenningin!(e.!role2theory)! lýsir!því!hvernig!einstaklingar!taka!sér!ólík!félagsleg!

hlutverk!og!hvernig!hlutverkin!hafa!áhrif!á!einstaklinginn,!til!dæmis!á!sjálfsmynd!hans.!

Samkvæmt! hlutverkakenningunni! haga! einstaklingar! sér! á! mismunandi! hátt! í! hinum!

ólíku! hlutverkum.! Til! dæmis! eru! hlutverk! einstaklings! á! opinberum! vettvangi! ólík!

hlutverkum! sama! einstaklings! í! einkalífi! hans.! Hlutverkin! sem! við! tökum! okkur! í!

samfélaginu! hafa! síðan! áhrif! á! hvernig! við! túlkum! og! skilgreinum! okkur! sjálf! sem!

einstaklinga.! Hlutverkakenningin! horfir! til! þess! hvernig! einstaklingar! hegða! sér! í!

samræmi!við!samfélagsgerð!og!félagslega!stöðu!sína!í!samfélaginu,!svo!sem!hvað!varðar!

völd!og!í!gegnum!félagsleg!samskipti.!Félagsleg!staða!einstaklings!getur!verið!áskipuð!ef!

um!er!að!ræða!stöðu!sem!ákvarðast!af!persónulegum!eiginleikum!viðkomandi,!svo!sem!

því! að! vera! kona,! karl! eða! að! fæðast! með! fötlun.! Félagsleg! staða! getur! einnig! verið!

áunnin!þar!sem!hlutverk!og!staða!mótast! í!gegnum!takmarkanir,!kunnáttu!og!metnað,!

svo!sem!það!að!vera! tónlistarmaður,!stjórnmálamaður!og! félagsráðgjafi.!Sú!staða!sem!

einstaklingar!hafa!í!samfélaginu!hefur!áhrif!á!þá!velferð,!virðingu!og!vald!sem!þeir!njóta!

innan! samfélagsins! (Davis,! 1996).! Einstaklingar! sem! eru! atvinnulausir! fá! ekki! sömu!

tækifæri!og!þeir!sem!eru!í!vinnu!til!að!hafa!áhrif!innan!samfélagsins!og!blómstra.!Þegar!

fólk! er! atvinnulaust! í! lengri! tíma! fer! vellíðan! þess!minnkandi! og! sjálfsvirðingin! dvínar!

(Goldsmith,!Veum!og!Darity,!1997;!Björklund!og!Eriksson,!1998).!!

Einstaklingar! hegða! sér! í! samræmi! við! félagslega! stöðu! sína! og! þær! væntingar! og!

venjur! sem! ríkja! í! samfélaginu!varðandi! ákveðin!hlutverk.! Ef! vel! tekst! til! standast!þær!

væntingar! og! þau! gildi! sem! ríkja! varðandi! ákveðna! stöðu! í! samfélaginu.! Það! veitir!

einstaklingum!ánægju,!en!nái!þeir!hins!vegar!ekki!árangri!í!hlutverkum!sínum!leiðir!það!

til!ófullnægju!eða!minni!ánægju!sem!og!meiri! streitu!og!erfiðleika.!Þegar!einstaklingar!

ná!ekki!að!standast!þær!kröfur!og!væntingar!sem!gerðar!eru!til!þeirra!og!sem!þeir!gera!

til! sín,! eða!ná!ekki! jafnvægi! á!milli! hlutverka,! geta!myndast! átök! á!milli! hlutverkanna.!

Sem! dæmi! geta! myndast! átök! á! milli! þess! að! vera! á! vinnumarkaðnum! og! í!

foreldrahlutverkinu,! þar! sem! mismunandi! væntingar! mynda! togsteitu! á! milli!

hlutverkanna.!Einnig!getur!verið!um!að!ræða!ólíkar!væntingar!til!sama!hlutverksins.!Þau!

hlutverk! sem! einstaklingar! hafa! í! samfélaginu,! eins! og! að! vera! þátttakandi! á!

vinnumarkaðnum,! gefa! þeim! félagslegt! gildi,! mynda! sjálfsmynd! þeirra! og! þróa! þeirra!
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félagslega!sjálf!í!samspili!við!þær!ólíku!félagslegu!stöður!sem!þeir!taka!sér!í!þjóðfélaginu.!

Félagsleg!einkenni!geta!breyst!eftir!þeim!breytingum!sem!verða!á!hlutverkum,!til!dæmis!

þegar!fólk!missir!vinnuna!eða!verður!foreldri!(Davis,!1996).!!

9.4 Átakakenningar!
Átakakenningar!(e.!conflict2theories)!ganga!út!á!að!túlka!fjölskyldur!sem!kerfi!út!frá!því!

valdi! og! þeim! ójöfnuði! sem! ríkir! innan! samfélaga.! Þá! er! litið! til! þeirra! áhrifa! sem!

fjölskyldan!verður! fyrir! í! tengslum!við!stéttarstöðu,!þjóðerni!og!kyni! í!hverju!samfélagi!

fyrir! sig.! Samkvæmt! átakakenningum! er! fjölskyldan! mikilvægur! þáttur! í! jöfnuði! og!

félagslegri!stöðu!einstaklinga.!Átakakenningar!beina!sjónum!að!því!hvernig!einstaklingar!

og!hópar!geta!haft!áhrif!og!stjórnað!öðrum!í!samfélaginu!út!frá!félagslegri!stöðu!sinni!og!

fyrir! eigin! hag.! Jafnframt! hvernig! átök! geta!myndast! á!milli! ólíkra! stétta! þar! sem!þeir!

sem!tilheyra!efri!stéttum!efnahagslega,!félagslega!og!stjórnmálalega!hafa!meiri!stjórn!en!

þeir! sem! eru! í! lægri! stéttum! eða! tilheyra! hinum! fátæku! í! samfélaginu.! Samkvæmt!

átakakenningum! orsakast! átök! milli! ólíkra! hópa! innan! samfélagsins,! til! dæmis! á! milli!

mismunandi!stétta,!hagsmunaaðila!og!stjórnmálaflokka,!af!breytingum!í!hinu!félagslega!

umhverfi! og! öðrum! félagslegum! fyrirbærum! (Guðný! Björk! Eydal,! 2004;! Andersen! og!

Taylor,!2009).!!

Átakakenningar! leggja! áherslu! á! mikilvægi! félagslegs! jöfnuðar! í! samfélögum! og!

tryggja! aðgang! fátækra! að! félagslegum! stuðningi! og! þjónustu.! Samkvæmt!

átakakenningum!má!rekja!ójöfnuð!í!samfélögum!til!árekstra,!óréttlætis!og!baráttu!á!milli!

ólíkra! hópa.! Karl!Marx! er! kenndur! við! átakakenningar! þar! sem!hann! hélt! því! fram! að!

samfélög! væru! mótuð! af! efnahagslegum! öflum.! Samkvæmt! honum! eru! lög,!

fjölskyldugerðir,!skólar!og!aðrar!stofnanir!þróaðar!til!að!þjóna!efnahagslegum!öflum!að!

hætti!kapítalismans.!Hann!skoðaði!átök!á!milli!fjármagnseigenda!og!verkamannastéttar!

(Andersen!og!Taylor,!2009).!

Samkvæmt! átakakenningum! haldast! átök! í! hendur! við! mótun! á! hinu! félagslega!

umhverfi!og!virkni!innan!samfélags.!Samfélagið!er!hluti!af!hinu!félagslega!kerfi!átaka!og!

þvingana! sem!getur!myndað! samkeppni! á!milli! hópa,!þar! sem!sumir!hópar!hafa!meiri!

völd!og!ólíkir!hópar!geta!tekist!á!um!lífsgæði!og!félagsleg!úrræði.!Rannsóknir!hafa!sýnt!

fram!á!mikilvægi!þess!að!fá!stuðning!og!aðgang!að! lífsgæðum!í!samfélaginu,!til!dæmis!

hvað!varðar!menntun,!atvinnu!og!tengsl!við!aðra,!til!að!viðhalda!vellíðan!og!heilbrigði!og!
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haldast! á! vinnumarkaðnum,! sem! samræmist! átakakenningu! Marx! um! mikilvægi!

jöfnuðar! og! aðgengis! að! stuðningi! og!þjónustu! fyrir! einstaklinga.!Átakakenningar! hafa!

verið! gagnrýndar! fyrir! að! horfa! framhjá! mikilvægi! sameiginlegra! gilda! og! opinberrar!

samstöðu! í! samfélögum,! þar! sem! frekar! er! einblínt! á! átök! og! þvinganir! í! þjóðfélaginu!

(Julkunen,! 2001;! Andersen! og! Taylor,! 2009;! Newman,! 2012;! Szczecinska5Musielak,!

2016).!!
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10 !Hlutverk!félagsráðgjafa!
Félagsráðgjafi!er!lögverndað!starfsheiti!og!hófu!fyrstu!félagsráðgjafarnir!störf!á!Íslandi!í!

kringum!1960.!Undirstaða!í!starfi!félagsráðgjafa!er!virðing!fyrir!manngildi!hvers!og!eins!

einstaklings!og!sérstöðu!hans,!auk!trúar!á!hæfni!hans!til!að!nýta!hæfileika!sína!að!fullu.!

Félagsráðgjöf!er!fjölþætt!fræðigrein!sem!nær!til!fleiri!fræðigreina,!til!dæmis!félagsfræði,!

sálfræði,! lögfræði,! mannfræði! og! heimspeki.! Félagsráðgjöf! hefur! verið! þróuð! sem!

starfsgrein! til! að! fást! við! erfiðleika! og! margvíslegar! aðstæður! fólks! í! samfélaginu.!

Vinnuaðferðir! félagsráðgjafa! geta! verið! af! ýmsum! toga! en! felast! helst! í!

einstaklingsvinnu,! hópavinnu! og! samfélagsvinnu,! ásamt! vinnu! í! tengslum! við!

stefnumótun.! Félagsráðgjafi! veitir! skjólstæðingum! upplýsingar! og! leiðbeiningar! um!

félagsleg! réttindi! og! skyldur,! bendir! á! úrræði! og! þá! aðstoð! sem! hverjum! og! einum!

standa! til! boða! í! samfélaginu.! Markmið! félagsráðgjafar! er! að! stuðla! að! lausnum! á!

félagslegum! og! persónulegum! erfiðleikum! fólks! og! vinna! gegn! félagslegu! ranglæti.!

Félagsráðgjafar! starfa!eftir! lögum!um! félagsráðgjöf!nr.! 95/1990!og!eru!með! starfsleyfi!

frá! landlækni! (Lög! um! félagsráðgjöf! nr.! 95/1990;! Brynja! Óskarsdóttir,! 2006;!

Félagsráðgjafafélag!Íslands,!e.d.a;!Félagsráðgjafafélag!Íslands,!e.d.b;!Félagsráðgjafafélag!

Íslands,!e.d.c;!Reykjavíkurborg,!e.d.a).!!

Félagsráðgjafi! er! tengiliður! skólstæðingsins! við! hinar! ýmsu! stofnanir! og! kerfi!

þjóðfélagsins.! Hann! gengur! út! frá! hugmyndafræði! heildarsýnar! í! starfi! sínu! og! í! vinnu!

með! skjólstæðingum! er! kerfishugsun! höfð! að! leiðarljósi,! það! er! út! frá! innri! og! ytri!

þáttum.! Þá! vinnur! félagsráðgjafinn! annars! vegar! einstaklingsmiðað! í! meðferðarvinnu!

með!skjólstæðingum!og!fjölskyldum!þeirra!og!hins!vegar!út!frá!samfélagslegum!þáttum.!

Félagsráðgjafar!eru!bundnir!siðareglum!fagstéttarinnar!og!er!áhersla!lögð!á!sálfélagslega!

nálgun! í! starfi! ásamt! sögulegri! og! vistfræðilegri! sýn! þar! sem! taka! þarf! tillit! til!margra!

þátta,! svo! sem! félagslegra! aðstæðna! einstaklingsins,! fjölskyldusögu! og! samfélagslegra!

áhrifaþátta! (Sigrún! Júlíusdóttir,!2006).!Hugmyndafræði!heildarsýnar!byggir!á!þeirri! sýn!

að! hver! og! ein!manneskja! sé! fjölbreytileg! og! einstök! á! sinn! hátt.! Því! er!mikilvægt! að!

horfa!á!aðstæður!út!frá!öllum!þáttum!og!í!samspili!við!umhverfi!einstaklings,!fjölskyldu,!

vini,! vinnufélaga! og! samfélagið! í! heild.! Af! þessu! leiðir! að! félagsráðgjafi! hefur! það! að!
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leiðarljósi! að! mæta! skjólstæðingnum! þar! sem! hann! er! staddur! í! hinu! víða! samhengi!

(Brynja!Óskarsdóttir,!2006;!Lára!Björnsdóttir,!2006).!

Félagsleg!ráðgjöf!er!ætluð!öllum!þeim!sem!telja!sig!þurfa!á!henni!að!halda.!Henni!er!

ekki!aðeins!ætlað!að!veita!upplýsingar!um!réttindi!og!þjónustu!heldur!einnig!ráðgjöf!og!

stuðning!vegna! félagslegs!og!persónulegs!vanda!einstaklinga.!Félagsráðgjafar!hafa!það!

að!markmiði!að!stuðla!að!andlegu,! líkamlegu!og!félagslegu!heilbrigði!fólks.! Í!allri!vinnu!

með!skjólstæðingum!er!áhersla!lögð!á!að!hjálpa!fólki!til!sjálfshjálpar!svo!að!hver!og!einn!

geti!með!sem!bestum!hætti!notið!sín!í!samfélaginu.!Félagsleg!ráðgjöf!nær!meðal!annars!

til! ráðgjafar! vegna! atvinnuleysis,! húsnæðisleysis,! fjárhagserfiðleika,! veikinda,!

fjölskylduvanda,! áfengis5! og! vímuefnavanda! ásamt! málefnum! útlendinga,! barna! og!

ungmenna!(Landspítali,!e.d.;!Reykjavíkurborg,!e.d.a).!

Starf!félagsráðgjafa!byggir!að!miklu!leyti!á!forvörnum,!ýmiss!konar!samskiptatækni!

og!málsvörn!fyrir!skjólstæðinga!gagnvart!samfélaginu.!Einnig!koma!félagsráðgjafar!sífellt!

meir! að! þróunarvinnu! í! samfélaginu! (Healy,! 2005;! Ása! Fanney! Þorgeirsdóttir,! Jóna!

Eggertsdóttir! og! Rannveig! Gunnarsdóttir,! 2008).! Kvennasmiðjan! er! dæmi! um! úrræði!

sem! var! þróað! og! stofnað! af! félagsráðgjöfum! sem! störfuðu! á! vegum! velferðarsviðs!

Reykjavíkurborgar! í! samstarfi! við! Tryggingastofnun! ríkisins.! Félagsráðgjafar! sem! sátu! í!

stýrihóp!mótuðu!innihald!úrræðisins!og!hafa!haldið!utan!um!og!þróað!það!til!að!stuðla!

að!betri!aðstæðum!fyrir!einstæðar!mæður!með! langvarandi! félagslegan!vanda! (Kristín!

Lilja! Diðriksdóttir,! munnleg! heimild,! 26.! september! 2018).! Félagsráðgjafar! mæta!

skjólstæðingum!sem!eiga!við!félagslega!erfiðleika!að!stríða!á!hinum!ýmsum!stöðum,!svo!

sem!á!þjónustumiðstöðvum!og!meðferðarheimilum.!Þá!er!mikilvægt!að!traust!myndist!

milli! félagsráðgjafa! og! skjólstæðings! þegar! hefja! á! meðferðarvinnu! og! í! siðareglum!

félagsráðgjafa! er! lögð! áhersla! á! að! virðing! og! heiðarleiki! ríki! í! samskiptamynstri!

félagsráðgjafa! við! þá! aðila! sem!þeir! hafa! til!meðferðar.! Félagsráðgjafinn! starfar! út! frá!

fræðilegum!kenningum!og!notast!við!mismunandi!nálganir!og!rannsóknir!auk!þess!sem!

starfsreynsla!hefur!áhrif!á!störf!hans.!Meðal!þeirra!aðferða!sem!félagsráðgjafinn!getur!

notað! í! vinnu! sinni!með! einstaklingum! sem! eiga! við! félagslega! erfiðleika! að! stríða! er!

lausnamiðuð!nálgun!og!styrkleikanálgun.!Í!lausnamiðaðri!nálgun!er!einblínt!á!framtíðina!

og!horft!á!styrkleika!einstaklinga!til!að!stuðla!að!breytingum!í! lífi!fólks.!Áhersla!er!á!að!

einstaklingar! hafi! aðgang! að! úrræðum! og! björgum! sem! hjálpi! þeim! að! leysa! eigin!
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vandamál! á! árangursríkan! hátt.! Með! lausnamiðaðri! nálgun! er! einblínt! á! það! sem!

einstaklinginn! langar! að! sjá! gerast! í! lífi! sínu! og! einblínt! á! þá! þætti! í! lífi! hans! þar! sem!

vandamál! eru! ekki! til! staðar.! Stuðlað! er! að! því! að! fjölga! slíkum!undantekningum! í! lífi!

hans!og!finna!lausnir!á!erfiðleikunum!til!framtíðar.!Styrkleikanálgun!er!góð!vinnuaðferð!

fyrir! félagsráðgjafa! til! að! nota!með! skjólstæðingum! og! fjölskyldum! þeirra! sem! skortir!

seiglu!í!lífinu.!Sú!nálgun!aðstoðar!einstaklinga!við!að!taka!ákvarðanir!og!átta!sig!á!þeim!

vandamálum! sem! þarf! að! leysa.! Um! leið! leggur! styrkleikanálgun! áherslu! á! að! efla!

styrkleika! fólks! og! stuðla! að! samvinnu! við! skjólstæðinga,! einblína! á! lausnir! og! hið!

jákvæða! í! lífi! viðkomandi! í! stað!hins! neikvæða! til! bættrar! framtíðar! (Healy,! 2005;!Ása!

Fanney!Þorgeirsdóttir!o.fl.,!2008;!Corcoran!og!Pillai,!2009;!Swartz,!2017).!!
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11 !Aðferð!og!gögn!
Í! þessum! kafla! er! fjallað! um! aðferðafræði! og! gögn! er! varða! rannsóknina.! Horft! er! til!

þeirra! rannsóknarspurninga! sem! varpað! var! fram! í! inngangi! ritgerðar! og!

rannsóknaraðferð! rannsóknar! gerð! skil.! Einnig! er! umfjöllun! um! spurningalistann,!

þátttakendur,!siðferðileg!álitamál,! framkvæmd!rannsóknar!og!úrvinnslu!gagna.!Loks!er!

fjallað!um!takmarkanir!rannsóknarinnar.!!

11.1 Rannsóknarspurningar!

Tilgangur!rannsóknarinnar!er!að!skoða!afdrif!og!lífsgæði!kvenna!sem!stundað!hafa!nám!í!

Kvennasmiðju!á!árunum!2012–2017.!Áhersla!er!á!að!skoða!hvort!námið!auki!atvinnu5!og!

menntunarmöguleika,!bæti! félagslega!stöðu,! sjálfsmynd!og!andlega! líðan!þátttakenda.!

Til! afmörkunar! á! rannsóknarefninu! er! sett! fram! ein! aðalrannsóknarspurning! og! þrjár!

undirrannsóknarspurningar! til! að! fá! fram! nánari! greiningu! og! dýpkun! á!

rannsóknarefninu.!!

Aðalrannsóknarspurningin!er:!

Hver!eru!afdrif!og!lífsgæði!þátttakenda!eftir!nám!í!Kvennasmiðju?!!

Undirrannsóknarspurningar!eru:!

a. Hefur!nám!við!Kvennasmiðju!haft!áhrif!á!félagslega!stöðu!þátttakenda?!!

b. Hefur!Kvennasmiðjan!bætt!andlega!líðan!og!sjálfsmynd!þátttakenda?!!

c. Hefur! úrræðið! haft! áhrif! á! þátttöku! kvennanna! á! vinnumarkaðnum! og/eða!

áframhaldandi!nám!eftir!Kvennasmiðju?!

Fjallað! er! um! mikilvæga! þætti! hvað! varðar! uppbyggingu! og! framkvæmd!

rannsóknarinnar.!Rannsóknarspurningum!verður!svarað!í!niðurstöðum!og!svör!við!þeim!

tekin!saman!í!umræðukafla.!

11.2 Rannsóknaraðferð!

Rannsóknin! byggir! á!megindlegri! rannsóknaraðferð! (e.!quantitative2methods)! þar! sem!

lagður!var!spurningalisti!fyrir!þátttakendur!símleiðis.!Með!spurninga5!og!símakönnunum!

er! hægt! að! safna! margvíslegum! gögnum! á! stuttum! tíma! og! er! svarhlutfallið! yfirleitt!

tiltölulega! hátt.! Einn! af! styrkleikum! símakannana! er! að! spyrillinn! hefur! stjórn! á!
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aðstæðum!og!röð!spurninga!(Þorlákur!Karlsson,!2003;!Neuman,!2011).!Stuðst!verður!við!

megindlega! rannsóknaraðferð! til! þess! að!kanna!áhrif! náms! í! Kvennasmiðju!á!afdrif! og!

lífsgæði!þátttakenda.!Megindleg!rannsóknaraðferð!byggir!á!tölfræði;!upplýsingum!sem!

hægt! er! að! mæla! og! koma! tölu! á.! Megindleg! nálgun! leggur! áherslu! á! að! reikna! út!

meðaltöl,! finna!dreifingu! í!hópum!og!skoða! tengsl!á!milli!einstaklinga! í!hópum.!Þessar!

aðferðir!eru!notaðar!til!þess!að!fá!fram!viðhorf!einstaklinga!í!hópum.!Gæði!megindlegrar!

aðferðar!felast!meðal!annars!í!innra!réttmæti!(e.!internal2validity)!hennar,!sem!gefur!til!

kynna! að!hvaða! leyti! hafi! tekist! að! svara!þeim! spurningum! sem! lagt! var! upp!með.! Þá!

skiptir!máli!hvort!spurningarnar!hafi!mælt!það!sem!þeim!var!ætlað!að!mæla.!Megindleg!

aðferðafræði!byggir!einnig!á!ytra!réttmæti!(e.!external2validity),!sem!leggur!áherslu!á!að!

hægt!sé!að!alhæfa!niðurstöður!rannsókna!yfir!á!aðrar!aðstæður!eða!hópa.!Þær!geta!líka!

gefið! til! kynna! ákveðið! lögmál! og! aukið! alhæfingargildi! megindlegrar! aðferðar,! sem!

eykur!gæði! rannsókna.!Með!megindlegum!rannsóknum!er!áhersla! lögð!á!að!mælitæki!

séu! áreiðanleg.! Þá! er! átt! við! að! væru!mælingar! endurteknar! á! sama! fyrirbæri! fengist!

sama! eða! svipuð! niðurstaða.! Megindleg! aðferð! leggur! jafnframt! áherslu! á! hlutlægni!

rannsókna! þar! sem! gengið! er! út! frá! því! að! halda! hlutleysi! rannsakenda! í! hvívetna!

(Sigurlína!Davíðsdóttir,!2003;!Neuman,!2011).!

Í!megindlegum! rannsóknum!er! unnið!með! breytur! (e.! variables).! Breytur! eru! þeir!

þættir!sem!eru!breytilegir!á!milli!einstaklinga!eða!fyrirbæra!og!geta!varpað!nánara!ljósi!á!

rannsóknarefnið! hverju! sinni.! Hægt! er! að! mæla! breytur! á! mismunandi! kvörðum,! til!

dæmis! nafnkvarða! og! raðkvarða.! Við! úrvinnslu! gagna! er! fyrsta! skrefið! að! lýsa!

niðurstöðum! rannsókna! og! þá! er! stuðst! við! lýsandi! tölfræði! (e.! descriptive2 statistics).!

Með! notkun! lýsandi! tölfræði! er! meðal! annars! hægt! að! komast! að! því! hvað! sé!

einkennandi! fyrir! gögnin! og! hver! mismunur! sé! á! milli! einstaklinga! í! hópum.! Með!

megindlegri! rannsóknaraðferð! er! notast! við! töflur,! svo! sem! tíðnitöflur,! og! alls! kyns!

myndræna!framsetningu!gagna,!eins!og!stöplarit,!súlurit!eða!línurit,!sem!gefa!til!kynna!

tengsl!á!milli!breyta!og!skilgreina!dreifingu!á!breytum!(Amalía!Björnsdóttir,!2003).!!

11.3 Spurningalisti!

Notkun! spurningakannana! er! réttmæt! við! framkvæmd! rannsókna! vegna! þess! að! það!

hefur!sýnt!sig!að!það!sem!fólk!segist!gera! í! slíkum!könnunum!hefur!sterkt! forspárgildi!

fyrir!það!sem!það!gerir.!Spurningakönnunum!er!beitt!í!félagsvísindum,!en!við!gerð!þeirra!
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þarf! að! huga! að! ýmsum! þáttum! svo! sem! innra! réttmæti! og! orðalagi! spurninga.!

Áreiðanleiki!niðurstaðna!veltur!á!stöðugleika!og!samræmi!rannsókna,!en!rannsókn!þykir!

áreiðanleg!þegar!ætla!má!að!sömu!niðurstöður!fáist!ef!sama!rannsókn!yrði!endurtekin!

við! sömu! eða! svipaðar! aðstæður.! Þá! skiptir! máli! að! spurningar! og! hugtök! séu! vel!

skilgreind! til! að! auka! líkur! á! því! að! allir! þátttakendur! túlki! spurningarnar! eins.!

Símakönnun!auðveldar! rannsakanda!að!skilgreina!hugtök!eða!spurningar!nánar!ef!upp!

kemur!mistúlkun!við!spurningar.!Einnig!eykur!það!áreiðanleika!spurningalista!ef!búið!er!

að! leggja! hann! fyrir! áður! með! góðum! árangri! og! hægt! að! nýta! þá! reynslu! til! góðs.!

Réttmæti!segir!til!um!trúverðugleika!rannsóknar,!það!er!hvort!að!rannsóknin!sé!að!mæla!

það!sem!ætlunin!er!að!mæla.!Í!þeim!tilvikum!sem!réttmæti!skortir!eru!lítil!tengsl!á!milli!

þess! sem! rannsakandi! lagði! upp!með! að! kanna!og! þess! sem!hann! endaði! í! raun! á! að!

kanna.!Þá!passa!fræðilegar!hugmyndir!rannsakanda!og!kenningar!sem!hann!notar!ekki!

við! þann! veruleika! sem! mældur! var! með! rannsókninni! (Þorlákur! Karlsson,! 2003;!

Neuman,!2011).!!

Spurningalistinn!sem!notast!er!við!í!þessari!rannsókn!er!fyrirfram!ákveðinn,!þar!sem!

rannsakandi! mun! leggja! fyrir! sambærilegan! spurningalista! og! lagður! var! fyrir!

þátttakendur! í! rannsókn! Sunnu! Ólafsdóttur,! en! þeir! luku! úrræðinu! á! árunum! 2008–

2012.!Þær!breytingar!sem!gerðar!voru!á!spurningalistanum!voru!að!bætt!var!við!einni!

opinni!spurningu!og!tekið!var!út!orðið!„lífskjör“!í!einni!staðhæfingunni!og!sett!í!staðinn!

orðið! „lífsgæði“,! vegna! áhersluþátta! rannsóknar.! Einnig! var! tekið! út! orðið! „jákvæð“! í!

staðhæfingunum! varðandi! sjálfsmynd! og! andlega! vellíðan,! þar! sem! fyrri! rannsakanda!

þótti!það!gildishlaðið.!Sunna!Ólafsdóttir!gerði! rannsókn!sína!árið!2013!og!kannaði!þar!

hvort! nám! í! Kvennasmiðju! hefði! áhrif! á! lífskjör! þátttakenda.! Spurningalistinn! var!

hannaður! í! júní! 2013! og! forprófaður! á! sjálfboðaliðum.! Forprófun! er! ætlað! að! auka!

réttmæti!spurningalista!og!draga!úr!vandamálum!við!svörun!spurninga!þegar!rannsókn!

er!gerð!(Neuman,!2011).!

Spurningalistinn!samanstendur!af!42!spurningum!sem!eru!ýmist!opnar!eða!lokaðar.!

Lokuðu!spurningarnar!eru!níu!talsins.!Þar!er!þátttakendum!gefið!tækifæri!á!því!að!svara!

með! fyrirfram! ákveðnum! svarmöguleikum.! Sex! spurningar! eru! hálflokaðar! í! þeim!

skilningi! að! ákveðnir! valmöguleikar! eru! gefnir! upp,! en! með!möguleika! á! því! að! velja!

annað! ef! þátttakandi! kýs! svo.! Spurningalistinn! inniheldur! 25! spurningar! sem! eru! á!
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raðkvarða,! svokölluðum! Likert5kvarða,! þar! sem! þátttakendur! eru! beðnir! um! að! taka!

afstöðu! til! tiltekinna! fullyrðinga! með! því! að! staðsetja! sig! gagnvart! spurningunum! á!

ákveðnum! kvarða!með! eftirfarandi! svarmöguleikum:!Mjög2 sammála,2 frekar2 sammála,2

hvorki2 né,2 frekar2 ósammála2 og2mjög2 ósammála.! Likert5kvarði! þykir! henta! vel! til! að! fá!

fram! skoðanir! þátttakenda.! Spurningalistinn! inniheldur! einnig! tvær! opnar! spurningar.!

Með!því!að!svara!þeim!er!þátttakendum!gefið!tækifæri!á!að! láta! í! ljós!ástæðu!þess!að!

viðkomandi! lauk!ekki! úrræðinu! í! Kvennasmiðjunni!og! koma!með!ábendingar!um!hvað!

betur!megi!fara!í!úrræðinu!(Neuman,!2011).!

11.4 Þátttakendur!

Þýðið! er! fyrirfram! gefið,! þar! sem! skilyrði! rannsóknarinnar! er! að! þátttakendur! hafi!

stundað!nám!í!Kvennasmiðju!á!árunum!2012!til!2017.!Þátttakendur!eru!bæði!konur!sem!

luku!úrræðinu!á!árunum!2012!til!2017!og!konur!sem!ekki!luku!úrræðinu!á!þessum!árum.!

Ekki!verður!tekið!úrtak!úr!þeim!hópi,!þar!sem!þýðið!er!tiltölulega!lítið.!Samtals!voru!92!

þátttakendur!skráðir!í!Kvennasmiðjuna!á!tímabilinu!2012–2017,!þar!af!búa!þrír!erlendis!

og! ekkert! heimilisfang! fannst.! Í! heildina! fengu! 89! þátttakendur! kynningarbréf! sent! á!

skráð!lögheimili!og!af!þeim!fjölda!voru!7!bréf!endursend.!Einn!þátttakandi!vildi!ekki!taka!

þátt! og! annar! vildi! fá! spurningalistann! í! tölvupósti.! Í! rannsókninni! eru! því! samtals! 82!

þátttakendur,!en!af!þeim!fjölda!var!hringt!í!81!og!einn!þátttakandi!fékk!spurningalistann!

sendan!í!tölvupósti.!Þegar!rannsóknin!hófst!í!byrjun!september!hafði!verið!haft!samband!

við! alla! þátttakendur! nokkrum! vikum! fyrr! vegna! þjónustumatskönnunar! á! úrræðinu.!

Þetta!gæti!hafa!haft!neikvæð!áhrif!á!svarhlutfall!rannsóknarinnar.!!

11.5 Siðferðileg!álitamál!

Við! gerð! rannsóknar! er! mikilvægt! að! huga! að! siðferðilegum! þáttum! og! gæta! þeirra!

hagsmuna!þátttakenda!sem!rannsakanda!ber!að!hafa!í!huga.!Þegar!rannsaka!á!fólk!þarf!

að! gæta! þess! að! virðing! sé! borin! fyrir! þátttakendum! í! rannsókninni.! Óska! þarf! eftir!

samþykki,!upplýsa!þátttakendur!um!rannsóknina!og!það!að!þátttaka!í!henni!sé!valkvæð,!

en!velji!þeir!að!taka!þátt!á!sú!ákvörðun!að!vera!frjáls!og!óþvinguð.!Forðast!skal!að!valda!

þátttakendum!skaða!eða! leggja!þá! í!ónauðsynlega!áhættu.!Rannsakandi!þarf!að! leggja!

áherslu! á! að! rannsóknin! geri! gagn! og! hafi! ávinning! í! för! með! sér! fyrir! þátttakendur.!

Einnig!skal!gæta!sanngirni! í!rannsóknum,!til!dæmis!hvað!varðar!val!á!þátttakendum!og!
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framlag! þeirra.! Gæta! skal! trúnaðar! við! þátttakendur! og! sýna! varkárni! við! úrvinnslu!

persónulegra!upplýsinga!(Sigurður!Kristinsson,!2003).!!

Til! að! tryggja! trúnað! við! þátttakendur! rannsóknar! var! fengið! leyfisbréf! fyrir!

rannsókninni! frá! velferðarsviði! Reykjavíkurborgar,! sem! samþykkt! var! 4.! júní! 2018.!

Gerður!var!vinnslusamningur!við!velferðarsvið!Reykjavíkurborgar,!sem!var!undirritaður!

8.! júní! 2018.! Þátttakendur! rannsóknar! fengu! sent! kynningarbréf! áður! en! haft! var!

samband!við!þá!símleiðis.!Tilgangur!bréfsins!var!að!fræða!þátttakendur!um!rannsóknina!

og!óska!eftir!samþykki!þeirra.!Þátttakendur!fengu!tvær!vikur!til!þess!að!hugsa!sig!um!og!

ef!þeir!óskuðu!eftir!því!að!taka!ekki!þátt!var!ekki!haft!samband!við!þá!símleiðis.!Einungis!

einn! þátttakandi! hafði! samband! við! velferðarsvið! og! kvaðst! ekki! vilja! taka! þátt! í!

rannsókninni.!!

11.6 Framkvæmd!rannsóknar!og!úrvinnsla!gagna!

Rannsóknin!var! framkvæmd! í!aðsetri!velferðarsviðs!Reykjavíkurborgar.!Verkefnið!hófst!

vorið!2018,!þegar!unnið!var!að!gerð!rannsóknaráætlunar.!Í!maí!fór!rannsakandi!á!fund!

hjá!velferðarsviði!Reykjavíkurborgar!þar!sem!farið!var!yfir! framkvæmd!og!fyrirkomulag!

rannsóknar.!Sótt!var!um!leyfi!fyrir!rannsókn!þann!8.!júní!2018!til!Persónuverndar!en!að!

mati! Persónuverndar! var! rannsóknin! ekki! leyfisskyld.! Rannsakandi! hafði! lög! um!

persónuvernd!og!vinnslu!persónuupplýsinga!nr.!90/2018!að! leiðarljósi!við!úrvinnslu!og!

greiningu! gagna! rannsóknarinnar.! Þann! 15.! ágúst! 2018! voru! kynningarbréf! til!

þátttakenda!send!út!frá!velferðarsviði.!Rannsókn!hófst!þegar!um!tvær!vikur!voru!liðnar!

frá!því!að!kynningarbréfið!var!sent!út.!Gagnaöflunin!fór!fram!yfir!tímabilið!3.!september!

til!13.!september,!haustið!2018.!Öllum!gögnum!sem!tengjast!þátttakendum!var!safnað!

innan!byggingar!velferðarsviðs!Reykjavíkurborgar!þar!sem!hugað!var!að!trúnaði.!!

Greining! á! niðurstöðum! rannsóknarinnar! var! tölfræðileg! og! var! notast! við! lýsandi!

tölfræði!við!úrvinnslu!gagna!til!að!draga!fram!helstu!niðurstöður!og!skoða!mun!á!milli!

hópa.!Unnið!var!með!breytur! fyrir!hvert! fyrirbæri!og!mögulegt! samband!á!milli!þeirra!

skoðað.! Aðferðafræðin! byggir! á! afleiðslu! (e.! deduction)! þar! sem! skoðað! er! fyrirfram!

ákveðið! fyrirbæri! og! því! lýst! með! rannsókninni.! Niðurstöður! voru! dregnar! saman! og!

útskýrðar! með! skífuritum,! súluritum! og! töflu.! Um! er! að! ræða! þversniðsrannsókn! (e.!

crossJsectional2 research)! þar! sem! rannsóknin! fór! fram! yfir! ákveðið! tímabil.!

Þversniðsrannsóknir!geta!verið!leitandi,!lýsandi!eða!skýrandi.!Rannsókn!þessi!er!lýsandi!
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rannsókn! (e.! descriptive2 research)! þar! sem! áherslan! er! á! að! setja! fram! lýsingu! á!

ákveðnum! félagslegum! aðstæðum,! umhverfi! eða! fyrirbæri! með! notkun! orða,! talna,!

flokkunar!og!taflna.!Notast!var!við!Excel!við!úrvinnslu!gagna!til!að!skoða!samband!á!milli!

breyta!og!túlka!niðurstöður.!Ekki!voru!gerð!marktektarpróf!við!úrvinnslu!gagna!þar!sem!

um!þýðisrannsókn!var!að!ræða!og!voru!þátttakendur!rannsóknar!stór!hluti!alls!þýðisins.!

Hugað! var! að! trúnaði! við!þátttakendur! við!úrvinnslu!persónulegra!upplýsinga!og! gætt!

var!að!hlutleysi!í!þeirra!garð!(Sigurlína!Davíðsdóttir,!2003;!Neuman,!2011).!!

11.7 Takmarkanir!rannsóknar!

Takmarkanir! rannsóknar! eru! meðal! annars! að! þar! sem! um! er! að! ræða! megindlega!

rannsókn! getur! það! haft! áhrif! á! dýpt! rannsóknarefnis.! Rannsakandi! getur! ekki! spurt!

nánar!um!ákveðna!þætti!við!könnun!þar!sem!um!fyrirfram!ákveðinn!spurningalista!er!að!

ræða.!Símakönnun!leiðir!til!þess!að!ekki!er!hægt!að!hafa!samband!við!þátttakendur!sem!

eru! ekki! með! síma! og! getur! símtalið! komið! á! slæmum! tíma! fyrir! þátttakendur,! sem!

rannsakandi!þarf!að!taka!tillit!til.!Einnig!dregur!notkun!spyrils!úr!nafnleynd!þátttakenda!

og! getur! það! ýtt! undir! spyrlaáhrif.!Með! spyrlaáhrifum!er! átt! við! að! spyrill! rannsóknar!

hafi! á! einhvern! hátt! áhrif! á! það! með! hegðun! sinni! hvernig! þátttakendur! rannsóknar!

svara.! Reynt! var! að! komast! hjá! spyrlaáhrifum! eftir! fremsta! megni! með! hlutleysi!

rannsakanda.!Það!getur!verið!erfitt!að!nota!opnar!spurningar!í!símakönnunum!og!greina!

tilfinningar!og!viðbrögð!í!gegnum!síma.!Þess!vegna!var!fyrst!og!fremst!notast!við!lokaðar!

spurningar!í!spurningakönnuninni.!Enn!fremur!er!takmörkun!rannsóknar!sú!að!gerð!var!

þjónustumatskönnun!á!þátttakendum!fyrr!um!sumarið,!áður!en!rannsókn!hófst,!og!gæti!

það! hafa! haft! þau! áhrif! að! svörun! varð! minni! en! ella,! sem! um! leið! hefur! þá! áhrif! á!

áreiðanleika!rannsóknar.!Reynt!var!að!komast!hjá!brottfalli!þátttakenda!með!því!að!hafa!

símakönnunina!greinargóða!og!ekki!of!langa!(Neuman,!2011).!
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12 !Niðurstöður!
Í! þessum! kafla! er! fjallað! um! niðurstöður! rannsóknarinnar! og! skiptist! hann! í! sex!

undirkafla.! Í! fyrsta! undirkafla! er! farið! yfir! bakgrunnsupplýsingar! þátttakenda.! Í! öðrum!

undirkafla! er! sagt! frá! áhyggjuefnum! þátttakenda.! Í! þriðja! undirkafla! er! greint! frá!

afdrifum! og! lífsgæðum! þátttakenda! þar! sem! þeir! svara! spurningum!með! lokuðum! og!

hálflokuðum!svarmöguleikum!og!staðsetja!sig!á!ákveðnum!skala!með!svarmöguleikum!á!

raðkvarða! eftir! upplifun! á! stöðu! sinni.! Í! fjórða! undirkafla! er! fjallað! um! viðhorf! og!

upplifun!þátttakenda!af!Kvennasmiðjunni!þar!sem!þátttakendur!svara!staðhæfingum!á!

svokölluðum! Likert5kvarða.! Í! fimmta! undirkafla! er! farið! yfir! ábendingar! frá!

þátttakendum!varðandi!hvað!betur!mætti!fara!og!þeim!skipt!niður!í!flokka!eftir!innihaldi!

þeirra.! Í! sjötta! undirkafla! eru! niðurstöður! rannsóknarinnar! bornar! saman! við!

niðurstöður! rannsóknar! Sunnu! Ólafsdóttur,! sem! gerð! var! á! þátttakendum! sem! luku!

úrræðinu!á!árunum!2008–2012,!og!rannsóknar!Kristínar!Lilju!Diðriksdóttur,!sem!gerð!var!

á!þátttakendum!sem!luku!úrræðinu!á!árunum!2001–2006.!!

Þýði!rannsóknarinnar!eru!92!konur!sem!stunduðu!nám!í!Kvennasmiðjunni!á!árunum!

2012–2017.!Alls!tók!51!kona!þátt!í!rannsókninni!og!var!svarhlutfall!rannsóknarinnar!um!

55%.!!

12.1 Bakgrunnsupplýsingar!

Í! þessum! kafla! er! fjallað! um! bakgrunnsupplýsingar! þátttakenda.! Brottfall! nemenda! úr!

Kvennasmiðju! á! tímabilinu! 2012–2017! er! skoðað!og! greint! er! frá! svörum!þátttakenda!

varðandi!ástæðu!þess!að!þeir!luku!ekki!námi.!Jafnframt!verður!greint!frá!aldursdreifingu!

þátttakenda,!hjúskaparstöðu!og!hversu!mörg!börn!þátttakendur!eiga,!svo!og!hve!mörg!

þeirra!búa!á!heimilinu.!Einnig!var!búseta!þátttakenda!skoðuð!sem!og!menntunarstig.!Að!

lokum!kemur!fram!hvort!þátttakendur!hafi!glímt!við!áfengis5!og/eða!fíkniefnavanda.!

Tafla!1.!Brottfall!úr!Kvennasmiðju!á!tímabilinu!2012–2017.!!

Ár! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016! 2017! Meðaltal!
Brottfall! 25%! 42%! 54%! 26%! 35%! 23%! 34%!

Á!töflu!1!sést!að!brottfallið!var!minnst!árið!2017,!eða!23%,!og!mest!var!brottfallið!

árið! 2014! þegar! það! var! 54%.! Að!meðaltali! var! brottfallið! 34%! yfir! tímabilið! 2012! til!
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2017.!Upplýsingar!um!brottfall!á!tímabili!rannsóknarinnar!eru!fengnar!frá!velferðarsviði!

Reykjavíkurborgar.!

3%

19%

6%

11%

25%

36%

2012 2013 2014 2015 2016 2017
!

Mynd!1.!Útskrifaðir!þátttakendur!rannsóknar!frá!Kvennasmiðju.!

Á! mynd! 1! má! sjá! hvenær! þátttakendur! í! rannsókninni! sem! luku! úrræðinu!

útskrifuðust.!Þegar!mynd!1!er!skoðuð!sést!að!flestir!þátttakendur!útskrifuðust!árið!2017!

og! næstflestir! árið! 2016,! eða! 25%!þátttakenda.! Langfæstir! útskrifuðust! árið! 2012! eða!

aðeins!3%!þátttakenda.!Heildarfjöldi!þátttakenda!rannsóknarinnar!var!51!en!þar!af!voru!

alls! 15! þátttakendur! sem! luku! ekki! úrræðinu! og! 36! þátttakendur! sem! luku! úrræðinu.!

Með!öðrum!orðum! luku! 71%!þátttakenda! rannsóknarinnar! úrræðinu! og! 29%! luku! því!

ekki.!!

Eins! og! áður! hefur! komið! fram! innihélt! spurningalistinn! opna! spurningu! sem!

tengdist!ástæðum!þess!að!þátttakendur! luku!ekki!úrræðinu.!Þar!kom!fram!að!nokkrar!

kvennanna! luku! ekki! úrræðinu! vegna! andlegra! veikinda,! persónulegra! vandamála,!

lélegrar!mætingar,! barnsburðar,! eineltis! sem! átti! sér! stað! innan! hópsins! sem!ekki! var!

tekið!á!eða!vegna!þess!að!úrræðið!hentaði!þeim!ekki.!Einnig!nefndu!sumar!kvennanna!

sem!luku!ekki!úrræðinu!að!þær!upplifðu!að!þær!ættu!ekki!samleið!með!samnemendum,!

aðrar!sögðu!ástæðuna!vera!félagslegar!aðstæður,!það!að!þær!upplifðu!sig!minnimáttar!

og!ein!hætti!vegna!þess!að!hún!fékk!vinnu.!!
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27%
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27%
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20'29 30'39 40'49 50'59
!

Mynd!2.!Aldur!þátttakenda.!

Á!mynd!2!má!sjá!aldursdreifingu!þátttakenda.!Flestir!þátttakendur!rannsóknarinnar!

eru!á!aldursbilinu!30–39!ára!eða!43%!og!fáir!á!aldursbilinu!50–59!ára!eða!einungis!2%!

þátttakenda.!Það!eru! jafnmargir!þátttakendur!á!aldrinum!20–29!ára!og!40–49!ára!eða!

27%!þátttakenda!í!hvorum!hópi.!!

Meirihluti!þátttakenda!eða!um!63%!eru!einhleypir!eða!fráskildir.!Settir!voru!saman!í!

eina!breytu!þátttakendur! sem!eru! giftir,! í! sambúð!eða! sambandi! og! eru!þeir! um!37%!

þátttakenda.!

24%

45%

24%

8%

Eitt)barn Tvö)börn Þrjú)börn Fjögur)börn)eða)fleiri
!

Mynd!3.!Barneignir!þátttakenda.!!

Á!mynd!3!sést!að!flestir!þátttakendur!eiga!tvö!börn!eða!45%!þátttakenda!og!engir!

þátttakendur! eru!barnlausir.! Jafnmargir! þátttakendur! eiga! eitt! barn!og!þrjú! börn,! eða!

tæp! 24%! þátttakenda! í! hverjum! hópi! fyrir! sig.! Fáeinir! eiga! fjögur! börn! eða! fleiri,! eða!

aðeins!8%!þátttakenda.!!
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!Fjöldi!barna!á!heimili!var!í!flestum!tilvikum!í!samræmi!við!fjölda!barna!þátttakenda.!

Þannig! voru! tvö! börn! á! heimili! hjá! 45%! þátttakenda! og! hjá! 27%! þátttakenda! var! eitt!

barn.!Þrátt!fyrir!að!allir!þátttakendur!ættu!börn!voru!8%!þátttakenda!með!ekkert!barn!á!

heimilinu.!!
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Mynd!4.!Búseta!þátttakenda.!

Af!þeim!þátttakendum!Kvennasmiðju!sem!tóku!þátt!í!rannsókninni!bjuggu!langflestir!

í! íbúð!á!vegum!Félagsbústaða!þegar!þeir!hófu!námið!eða!63%!og!einnig!býr!meirihluti!

þátttakenda! í! íbúð! á! vegum! Félagsbústaða! í! dag,! eða! 71%! þátttakenda.! Nokkrir!

þátttakendur!búa!í!foreldrahúsum!bæði!fyrir!og!eftir!úrræðið!og!aðeins!færri!hjá!öðrum!

ættingjum.! Athyglisvert! er! að! sjá! að! fleiri! þátttakendur! bjuggu! í! leiguhúsnæði! á!

almennum!markaði!þegar!þeir!hófu!nám! í!Kvennasmiðju!en!eftir!að!henni! lauk,!þegar!

hlutfallið!fer!úr!22%!niður!í!10%.!Einnig!verður!aukning!á!því!að!þátttakendur!búi!í!eigin!

húsnæði!eftir!Kvennasmiðju;!um!6%!þátttakenda!bjuggu!í!eigin!húsnæði!þegar!þeir!hófu!

nám!í!Kvennasmiðjunni!en!14%!þátttakenda!búa!í!eigin!húsnæði!í!dag.!
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Mynd!5.!Menntunarstig!þátttakenda.!

Mynd!5!sýnir!menntunarstig!þátttakenda!eftir!því!hvort!þeir!luku!úrræðinu!eða!ekki.!

Algengasta! menntunarstig! þátttakenda! er! grunnskólapróf,! bæði! hjá! þeim! sem! luku!

úrræðinu,!69%,!og!þeim!sem! luku!því!ekki,!73%.!Þátttakendur! sem! luku!úrræðinu!eru!

frekar! með! stúdentspróf,! eða! 17%! þeirra,! á! meðan! enginn! þátttakandi! með!

stúdentspróf! lauk!ekki!úrræðinu.!Einnig!eru!þeir! sem! luku!úrræðinu! líklegri! til! að!hafa!

tækniskólapróf,! 6%! þátttakenda,! en! enginn! þeirra! sem! ekki! luku! úrræðinu! er! með!

tækniskólapróf.!Hins! vegar! eru! fleiri! þeirra! sem!ekki! luku!úrræðinu!með! iðnskólapróf,!

eða!13%!þátttakenda,!á!meðan!enginn!þeirra!sem!lauk!úrræðinu!er!með!iðnskólapróf.!

Af!þeim!sem!luku!úrræðinu!höfðu!8%!ekki!lokið!grunnskólaprófi!en!af!þeim!sem!luku!því!

ekki!höfðu!13%!ekki!lokið!grunnskólaprófi.!!
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Mynd!6.!Áfengis^!og/eða!fíkniefnavandi!þátttakenda.!
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Mynd! 6! sýnir! hvort! þátttakendur! hafi! átt! við! áfengis5! og/eða! fíkniefnavanda! að!

stríða!og!er!þátttakendum!skipt!niður!eftir!því!hvort!þeir!höfðu!lokið!úrræðinu!eða!ekki.!

Fleiri!þátttakendur!hafa!glímt!við!áfengis5!og/eða!fíkniefnavanda!af!þeim!sem!luku!ekki!

úrræðinu;! 40%! þeirra! svöruðu! játandi,! á!meðan! 36%! þátttakenda! sem! luku! úrræðinu!

sögðust!hafa!glímt!við!áfengis5!og/eða!fíkniefnavanda.!Af!þeim!sem!luku!ekki!úrræðinu!

og!hafa! glímt! við! áfengis5!og/eða! fíkniefnavanda!er! einn!þátttakandi! af! sex!eða!17%! í!

neyslu.!Af!þeim!þátttakendum!sem!luku!úrræðinu!er!enginn!í!neyslu.!!

12.2 Áhyggjuefni!þátttakenda!

Í!þessum!kafla!er!fjallað!um!áhyggjuefni!þátttakenda.!Þátttakendur!voru!spurðir!út!í!11!

möguleg!áhyggjuefni!þar!sem!svarmöguleikarnir!voru!já!eða!nei!og!áttu!þátttakendur!að!

svara!því!hvort!þeir!hefðu!áhyggjur!af!eftirfarandi!þáttum!eða!ekki.!!
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Mynd!7.!Áhyggjuefni!þátttakenda.!!

Þegar!mynd!7!er!skoðuð!sést!að!helsta!áhyggjuefni!þátttakenda!eru!fjármál.!Af!þeim!

sem!luku!úrræðinu!sögðust!64%!þátttakenda!hafa!áhyggjur!af!fjármálum!en!af!þeim!sem!

luku!ekki!úrræðinu! sögðust!67%!þátttakenda!hafa!áhyggjur! af! fjármálum.!Einnig!hafði!

meirihluti! þátttakenda! áhyggjur! af! andlegum! þáttum! eða! um! 60%! þátttakenda! úr!

hvorum!hópi.!Helmingur!þátttakenda!sem!luku!úrræðinu!hafði!áhyggjur!af! líkamlegum!

þáttum! svo! sem! heilsufari,! líkamlegum! veikindum! og! svefnvenjum.! Þátttakendur! sem!

luku! ekki! úrræðinu! höfðu! meiri! áhyggjur! af! þessum! þáttum,! en! 60%! þeirra! höfðu!

áhyggjur! af! líkamlegum! þáttum! og! svefnvenjum.! Þeir! sem! luku! ekki! úrræðinu! höfðu!

einnig! meiri! áhyggjur! af! fjölskyldumálum! og! barnaverndarmálum,! eða! 40%! af!

fjölskyldumálum!og!27%!af!barnaverndarmálum.!Af!þeim!sem!luku!úrræðinu!höfðu!28%!
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áhyggjur! af! fjölskyldumálum! og! tæp! 14%! af! barnaverndarmálum.! Hins! vegar! hafði!

meirihluti!þátttakenda!sem!luku!úrræðinu!áhyggjur!af!húsnæðismálum!eða!39%,!en!af!

þeim!sem!luku!ekki!úrræðinu!höfðu!27%!áhyggjur!af!húsnæðismálum.!!

12.3 Afdrif!og!lífsgæði!þátttakenda!

Í! þessum! hluta! rannsóknar! er! farið! yfir! afdrif! og! lífsgæði! þátttakenda.! Fram! koma!

upplýsingar! um! það! hvort! þátttakendur! hafi! farið! í! áframhaldandi! nám! eftir!

Kvennasmiðju! og! um! fjárhagslega! og! andlega! stöðu! þeirra.! Þá! eru! teknar! saman!

upplýsingar!um!hvernig!þátttakendur!upplifa! lífsgæði! sín,!byggt!á! svörum!þátttakenda!

við! staðhæfingum! á! raðkvarða! sem! hafa! eftirfarandi! svarmöguleika:!Mjög2 sammála,2

frekar2sammála,2hvorki2né,2frekar2ósammála2og2mjög2ósammála.2
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Mynd!8.!Áframhaldandi!nám!eftir!Kvennasmiðju.!

Mynd! 8! sýnir! hvort! þátttakendur! hafa! farið! í! áframhaldandi! nám! eftir!

Kvennasmiðjuna! eftir! því! hvort! þeir! höfðu! lokið! úrræðinu! eða! ekki.! Meirihluti!

þátttakenda!fór!ekki! í!áframhaldandi!nám!eftir!Kvennasmiðjuna.!Algengara!var!að!þeir!

sem!höfðu!lokið!úrræðinu!færu!í!áframhaldandi!nám,!eða!44%!þátttakenda,!en!aðeins!

13%!þeirra!þátttakenda!sem!luku!ekki!úrræðinu!fóru!í!áframhaldandi!nám.!!
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Mynd!9.!Staða!þátttakenda!í!dag.!

Á!mynd!9!má! sjá! stöðu!þátttakenda!eins!og!hún!er! í! dag! eftir! því! hvort! þeir! luku!

úrræðinu!eða!ekki.!Meirihluti!þátttakenda!sem!ekki!luku!úrræðinu!eru!öryrkjar,!eða!60%!

þátttakenda.! Um! 39%! þátttakenda! sem! luku! úrræðinu! eru! öryrkjar.!Mynd! 9! sýnir! að!

algengara!er!að!þátttakendur!sem!luku!úrræðinu!séu!í!námi!eða!í!vinnu,!25%!þeirra!eru!í!

námi! og! 19%! þeirra! eru! í! vinnu! eða! samtals! 44%.! Hins! vegar! eru! samtals! 14%! þeirra!

þátttakenda! sem! luku!ekki!úrræðinu! í! vinnu!eða!námi.!Algengara!er! að!þeir! sem! luku!

ekki!úrræðinu!séu!á!fjárhagsaðstoð,!eða!20%!þeirra,!á!meðan!14%!þátttakenda!sem!luku!

úrræðinu!eru!á!fjárhagsaðstoð.!!
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Mynd!10.!Námið!í!Kvennasmiðjunni!jók!lífsgæði!mín.!

Eins!og!sjá!má!á!mynd!10!er!talsverður!munur!á!milli!þeirra!sem!luku!úrræðinu!og!

þeirra! sem! luku! því! ekki! varðandi! hvort! þátttakendur! upplifa! að! Kvennasmiðjan! hafi!
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aukið!lífsgæði!þeirra.!Af!þeim!sem!luku!úrræðinu!voru!81%!sammála!því!að!námið!hefði!

bætt!lífsgæði!þeirra.!Af!þeim!hópi!svöruðu!17%!þátttakenda!með!„hvorki!né“!og!aðeins!

3%! þeirra! voru! mjög! ósammála! því! að! námið! hefði! bætt! lífsgæði! þeirra.! Alls! 35%!

þátttakenda! sem! luku! ekki! úrræðinu! voru! því! sammála! að! námið! hefði! bætt! lífsgæði!

þeirra.!Af!þeim!hópi!svöruðu!29%!með!„hvorki!né“!og!voru!36%!þeirra!ósammála!þeirri!

staðhæfingu!að!námið!í!Kvennasmiðjunni!hefði!aukið!lífsgæði!þeirra.!!
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Mynd!11.!Námið!í!Kvennasmiðjunni!hafði!áhrif!á!sjálfsmynd!mína.!!

Mynd! 11! sýnir! að! meirihluti! þátttakenda! er! sammála! því! að! námið! í!

Kvennasmiðjunni! hafi! haft! áhrif! á! sjálfsmynd! þeirra! en! hins! vegar!má! sjá!mun! á!milli!

hópa! hvað! það! varðar.! Af! þeim! sem! luku! úrræðinu! voru! 78%! sammála! því! að! námið!

hefði! haft! áhrif! á! sjálfsmynd! þeirra! en! af! þeim! sem! luku! ekki! úrræðinu! voru! 47%!

sammála.! Alls! voru! 40%!þeirra! þátttakenda! sem! luku! ekki! úrræðinu! ósammála! því! að!

námið!hefði!haft!áhrif!á!sjálfsmynd!þeirra,!en!af!þeim!þátttakendum!sem!luku!úrræðinu!

voru!einungis!9%!ósammála!því.!
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Mynd!12.!Námið!í!Kvennasmiðjunni!hafði!áhrif!á!andlega!vellíðan!mína.!

Á!mynd!12!sést!munur!á!milli!þeirra!sem!luku!úrræðinu!og!þeirra!sem!luku!því!ekki.!

Samtals! 81%! þátttakenda! sem! luku! úrræðinu! voru! sammála! því! að! námið! í!

Kvennasmiðjunni! hefði! haft! áhrif! á! andlega! vellíðan! þeirra.! Einungis! 33%! þeirra!

þátttakenda!sem!ekki!luku!úrræðinu!voru!sammála!því.!Af!þeim!sem!luku!úrræðinu!voru!

9%!ósammála!því! að!námið!hefði!haft! áhrif! á! andlega!vellíðan!þeirra!og!11%!svöruðu!

með!„hvorki!né“.!Af!þeim!sem!luku!ekki!úrræðinu!sögðust!samtals!47%!vera!ósammála!

því!að!námið!hefði!haft!áhrif!á!andlega!vellíðan!þeirra!og!20%!svöruðu!„hvorki!né“.!!
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Mynd!13.!Kvennasmiðjan!hafi!aukið!tækifæri!á!vinnumarkaðnum.!

Mynd!13!sýnir!að!þátttakendur!sem!luku!úrræðinu!voru!almennt!líklegri!til!að!vera!

sammála!því!að!námið!hefði!aukið!tækifæri!þeirra!á!vinnumarkaðnum!en!þeir!sem!luku!

ekki!úrræðinu.!Af!þeim!sem!luku!úrræðinu!voru!53%!sammála!staðhæfingunni!en!34%!
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þeirra!sem!luku!ekki!úrræðinu.!Af!þeim!sem!ekki!luku!úrræðinu!voru!47%!ósammála!því!

að!Kvennasmiðjan!hefði! aukið! tækifæri!þeirra!á! vinnumarkaðnum,!en!28%!þeirra! sem!

luku!úrræðinu!voru!því!ósammála.!!
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Mynd!14.!Kvennasmiðjan!hafi!aukið!tækifæri!til!frekara!náms.!

Á!mynd!14!má!sjá!talsverðan!mun!á!milli!hópa!á!upplifun!varðandi!það!hvort!námið!

hefði!aukið! tækifæri!þeirra! til! frekara!náms!eftir!því!hvort!þátttakendur! luku!eða! luku!

ekki! úrræðinu.! Samtals! voru! 69%!þátttakenda! sem! luku!úrræðinu!og! 40%!þáttakenda!

sem! luku!ekki!úrræðinu!sammála!því!að!Kvennasmiðjan!hefði!aukið! tækifæri!þeirra! til!

frekara! náms.! Alls! voru! 47%! þátttakenda! sem! luku! ekki! úrræðinu! og! 11%! sem! luku!

úrræðinu!ósammála!því!að!Kvennasmiðjan!hefði!aukið!tækifæri!þeirra!til!frekara!náms.!!
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Mynd!15.!Fjárhagsleg!staða!batnaði!eftir!Kvennasmiðju.!
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Mynd! 15! sýnir! að! 28%! þátttakenda! sem! luku! námi! í! Kvennasmiðjunni! voru!mjög!

sammála! og! 14%! frekar! sammála! því! að! fjárhagsleg! staða! þeirra! hefði! batnað! eftir!

námið! eða! samtals! 42%! þeirra.! Af! þeim! sem! luku! ekki! námi! sögðust! 13%! vera! mjög!

sammála! því! að! félagsleg! staða! þeirra! hefði! batnað! eftir! námið! í! Kvennasmiðjunni! og!

13%!frekar!sammála,!eða!samtals!26%.!Á!mynd!15!má!sjá!að!60%!þátttakenda!sem!luku!

ekki!námi!og!39%!þátttakenda!sem!luku!námi!voru!ósammála!því!að! fjárhagsleg!staða!

þeirra!hefði!batnað!eftir!námið.!!
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Mynd!16.!Ánægja!þátttakenda!með!félagslega!stöðu!sína!eins!og!hún!er!í!dag.!!

Eins!og!sést!á!mynd!16!má!sjá!mikinn!mun!á!milli!hópa!eftir!því!hvort!þátttakendur!

luku!eða!luku!ekki!úrræðinu!þegar!kemur!að!upplifun!þeirra!á!félagslegri!stöðu!sinni.!Af!

þeim!þátttakendum!sem! luku!úrræðinu!voru!67%!sammála!þeirri! staðhæfingu!að!þeir!

væru!ánægðir!með!félagslega!stöðu!sína.!Af!þeim!sem!luku!ekki!úrræðinu!voru!einungis!

27%! sammála! því! að! þeir! væru! ánægðir! með! félagslega! stöðu! sína.! Einungis! 17%!

þátttakenda! sem! luku! úrræðinu! voru! ósammála! því! að! þeir! væru! ánægðir! með!

félagslega! stöðu! sína.! Til! samanburðar! voru! 60%!þátttakenda! sem! luku! ekki! úrræðinu!

ósammála!því!að!þeir!væru!ánægðir!með!félagslega!stöðu!sína.!!
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Mynd!17.!Félagsleg!staða!mín!batnaði!eftir!námið!í!Kvennasmiðjunni.!

Þegar! þátttakendur! voru! spurðir! hvort! þeir! teldu! að! félagsleg! staða! þeirra! hefði!

batnað! eftir! námið! í! Kvennasmiðjunni! voru! 53%! þátttakenda! sem! luku! úrræðinu!

sammála,!eins!og!sést!á!mynd!17.!Hins!vegar!taldi!21%!þeirra!sem!luku!ekki!úrræðinu!að!

félagsleg! staða! þeirra! hefði! batnað.! Nokkur! fjöldi! svaraði! „hvorki! né“! eða! 31%! þeirra!

sem!luku!úrræðinu!og!29%!þeirra!sem!luku!því!ekki.!Alls!voru!50%!þeirra!sem!luku!ekki!

úrræðinu!og!17%!þeirra!sem!luku!úrræðinu!ósammála!þessari!staðhæfingu.!!
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Mynd!18.!Ánægja!þátttakenda!með!félagslega!stöðu!sína!eftir!hjúskaparformi.!

Mynd!18!sýnir!að!þátttakendur!sem!eru!giftir,! í! sambúð!eða!sambandi!eru! fremur!

ánægðir!með!félagslegu!stöðu!sína!en!þeir!sem!eru!einhleypir!eða!fráskildir.!Þá!má!sjá!á!

mynd!18!að!63%!þátttakenda!sem!eru!giftir!eða!í!sambúð/sambandi!eru!sammála!því!að!

þeir!séu!ánægðir!með!félagslega!stöðu!sína.!Af!þeim!þátttakendum!sem!eru!einhleypir!
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eða! fráskildir! eru! 50%! sammála! því! að! þeir! séu! ánægðir! með! félagslega! stöðu! sína.!

Athyglisvert!er!að!sjá!að!25%!einhleypra!og!fráskildra!sögðust!vera!mjög!ósammála!því!

að!þeir!væru!ánægðir!með!félagslega!stöðu!sína!en!aðeins!5%!þeirra!sem!eru!giftir!eða!í!

sambúð/sambandi.!!

Þegar! hjúskaparform!og! ánægja!með! félagslega! stöðu! er! skoðuð!út! frá! þeim! sem!

luku!úrræðinu!og!þeim!sem!luku!því!ekki,!kemur!fram!að!þeir!sem!luku!ekki!úrræðinu!

eru! almennt! minna! ánægðir! með! félagslega! stöðu! sína! og! þá! sérstaklega! þeir!

þátttakendur! sem! eru! einhleypir! eða! fráskildir.! Af! þeim! þátttakendum! sem! luku! ekki!

úrræðinu!og!eru!einhleypir!eða!fráskildir!voru!alls!70%!þeirra!ósammála!því!að!þeir!væru!

ánægðir!með!félagslega!stöðu!sína.!Til!samanburðar!svöruðu!40%!þátttakenda!sem!luku!

ekki!úrræðinu!og!eru!giftir!eða!í!sambandi/sambúð!á!þá!leið!að!þeir!væru!ósammála!því!

að!þeir!væru!ánægðir!með!félagslega!stöðu!sína.!Aðeins!20%!þeirra!sem!eru!einhleypir!

eða! fráskildir! og! luku! ekki! úrræðinu! sögðust! vera! sammála! þessari! staðhæfingu,! á!

meðan!40%!þeirra! sem!eru! giftir! eða! í! sambúð/sambandi! og! luku! ekki! úrræðinu! voru!

sammála!staðhæfingunni.!!

Munurinn!var!ekki!eins!mikill!þegar!þær!konur!sem!luku!úrræðinu!voru!skoðaðar!út!

frá!hjúskaparformi,!en!þó!var!almennt!minni!ánægja!hjá!þeim!sem!eru!einhleypar!eða!

fráskildar!en!þeim!sem!eru!giftar!eða!í!sambúð/sambandi.!Af!þeim!sem!eru!giftar!eða!í!

sambúð/sambandi! og! luku! úrræðinu! svöruðu! 72%! að! þær! væru! sammála! því! að! þær!

væru!ánægðar!með!félagslega!stöðu!sína,!á!meðan!64%!þeirra!sem!eru!einhleypar!eða!

fráskildar!og!luku!úrræðinu!voru!sammála.!Alls!voru!7%!þátttakenda!sem!luku!úrræðinu!

og!eru!giftir!eða!í!sambúð/sambandi!ósammála!þessari!staðhæfingu.!Hins!vegar!sögðust!

21%!þeirra!sem!eru!einhleypir!eða!fráskildir!og!luku!úrræðinu!vera!ósammála!því!að!þeir!

væru!ánægðir!með!félagslega!stöðu!sína.!!
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!

Mynd!19.!Ánægja!þátttakenda!með!félagslega!stöðu!sína!eftir!stöðu.!

Á!mynd! 19!má! sjá! að! þátttakendur! sem!eru! í! vinnu! eða! námi! eru! almennt!meira!

ánægðir! með! félagslega! stöðu! sína! en! þeir! sem! eru! á! fjárhagsaðstoð,! öryrkjar! eða!

annað.! Samtals! voru!72%!þátttakenda! sem!eru! í! vinnu!eða!námi! sammála!því! að!þeir!

væru!ánægðir!með! félagslega!stöðu!sína.!Hins!vegar!voru!45%!þátttakenda!sem!eru!á!

fjárhagsaðstoð,! öryrkjar! eða! annað! ánægðir! með! félagslega! stöðu! sína.! Þá! voru! 39%!

þátttakenda! sem!ekki! eru! í! vinnu!eða!námi!ósammála!því! að!þeir! væru! ánægðir!með!

félagslega! stöðu! sína! en! einungis! 11%! þeirra! sem! eru! virkir! á! vinnumarkaðnum! eða!

nemar!voru!frekar!ósammála!þessari!staðhæfingu.!!
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Mynd!20.!Ánægja!með!eigið!líf!eins!og!það!er!í!dag.!

Þátttakendur!sem!luku!úrræðinu!voru!almennt!ánægðari!með!eigið!líf!heldur!en!þeir!

sem!ekki! luku! úrræðinu,! eins! og! sést! á!mynd! 20.! Samtals! voru! 78%!þátttakenda! sem!
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luku! úrræðinu! sammála! því! að! þeir! væru! ánægðir! með! líf! sitt,! en! einungis! 36%!

þátttakenda! sem! luku! ekki! úrræðinu.! Af! þeim! sem! luku! ekki! úrræðinu! voru! 42%!

ósammála! því! að! þeir! væru! ánægðir! með! eigið! líf! en! einungis! 11%! þeirra! sem! luku!

úrræðinu.!

39%

31%

17%

11%

3%

33%

13% 13%

20% 20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Mjög.sammála Frekar.sammála Hvorki.né Frekar.ósammála Mjög.ósammála

Lauk.úrræði Lauk.ekki.úrræði
!

Mynd!21.!Mér!finnst!ég!hafa!fulla!stjórn!á!eigin!lífi.!

Á!mynd!21!sést!að!af!þeim!sem!luku!úrræðinu!finnst!70%!að!þeir!hafi!fulla!stjórn!á!

lífi! sínu.! Af! þeim! sem! luku! ekki! úrræðinu! voru! 46%! sammála! þessari! staðhæfingu.! Þá!

voru!40%!þátttakenda!sem!luku!ekki!úrræðinu!ósammála!því!að!þeir!hefðu!fulla!stjórn!á!

lífi! sínu,! sem! er! talsvert! hærra! hlutfall! en! hjá! þeim! sem! luku! úrræðinu,! þar! sem! 14%!

sögðust!vera!ósammála.!!
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Mynd!22.!Mér!finnst!andleg!heilsa!mín!góð.!
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Á!mynd!22!sést!að!af!þeim!sem!luku!úrræðinu!telja!flestir!andlega!heilsu!sína!vera!

góða,!en!af!þeim!sem!luku!ekki!úrræðinu!eru!talsvert!færri!sem!telja!það.!Af!þeim!sem!

luku!úrræðinu!töldu!58%!andlega!heilsu!sína!vera!góða.!Af!þeim!sem!luku!ekki!úrræðinu!

töldu!36%!andlega!heilsu!sína!vera!góða.!Alls!voru!36%!þeirra!sem!luku!ekki!úrræðinu!og!

25%!þátttakenda!sem!luku!úrræðinu!ósammála!staðhæfingunni.!!
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Mynd!23.!Mér!finnst!líkamleg!heilsa!mín!góð.!!

Mynd! 23! sýnir! að! þátttakendur! sem! luku! úrræðinu! eru! ánægðari! með! líkamlega!

heilsu! sína! en! þeir! sem! luku! ekki! úrræðinu.! Alls! voru! 44%! þeirra! sem! luku! úrræðinu!

sammála!því!að!þeim!fyndist!líkamleg!heilsa!sín!góð.!Samtals!voru!36%!þátttakenda!sem!

luku!ekki!úrræðinu!sammála!þessari!staðhæfingu.!Af!þeim!þátttakendum!sem!luku!ekki!

úrræðinu!voru!57%!ósammála!því! að! líkamleg!heilsa!þeirra! væri! góð,! en!af!þeim! sem!

luku!úrræðinu!voru!39%!því!ósammála.!!
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Mynd!24.!Ég!er!í!góðu!sambandi!við!fjölskyldu!mína.!
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Á!mynd!24!sést!að! tölvert!hærra!hlutfall!þeirra! sem! luku!úrræðinu! telur! sig!vera! í!

góðu!sambandi!við!fjölskyldu!sína!samanborið!við!þá!þátttakendur!sem!luku!því!ekki.!Af!

þeim!sem!luku!úrræðinu!voru!88%!sammála!þessari!staðhæfingu.!Hins!vegar!voru!53%!

sem!luku!ekki!úrræðinu!sammála!því!að!þeir!væru!í!góðu!sambandi!við!fjölskyldu!sína.!

Alls!voru!46%!þátttakenda!sem! luku!ekki!úrræðinu!ósammála!því!að!þeir!væru! í!góðu!

sambandi!við!fjölskyldu!sína,!en!aðeins!9%!þeirra!sem!luku!úrræðinu!voru!því!ósammála.!
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Mynd!25.!Ég!lít!jákvæðum!augum!á!lífið!í!dag.!!

Á! mynd! 25! sést! að! þegar! þátttakendur! voru! spurðir! út! í! það! hvort! þeir! litu!

jákvæðum!augum!á!lífið!sögðust!81%!þeirra!sem!luku!úrræðinu!og!64%!þeirra!sem!luku!

ekki! úrræðinu! gera! það.! Enginn! var! ósammála! þessari! staðhæfingu! af! þeim! sem! luku!

úrræðinu,!aftur!á!móti!var!21%!þátttakenda!sem!luku!ekki!úrræðinu!mjög!ósammála!því!

að!þeir!litu!jákvæðum!augum!á!lífið!í!dag.!!

12.4 Upplifun!og!viðhorf!til!Kvennasmiðjunnar!

Í!þessum!hluta!verður! fjallað!um!viðhorf!og!upplifun!þátttakenda!af!Kvennasmiðjunni.!

Þátttakendur!voru!spurðir!út! í!námið,!hvort!að!þeir!teldu!að!námið!hefði!nýst!þeim!og!

hvort!þeir!mæltu!með!náminu!í!Kvennasmiðjunni.!
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Mynd!26.!Námið!í!Kvennasmiðjunni!hefur!nýst!mér.!!

Á!mynd!26!má! sjá!að!þátttakendur! sem! luku!úrræðinu!eru! flestir! sammála!því! að!

úrræðið!hafi!nýst!þeim.!Af!þeim!sem!luku!úrræðinu!voru!75%!sammála!því!að!námið!í!

Kvennasmiðjunni! hefði! verið! þeim! gagnlegt! en! 43%! þeirra! sem! luku! ekki! úrræðinu.!

Einungis!6%!þátttakenda!sem!luku!úrræðinu!voru!mjög!ósammála!því!að!úrræðið!hefði!

nýst!þeim.!Hins!vegar!voru!42%!þátttakenda!sem!ekki!luku!úrræðinu!ósammála!þessari!

staðhæfingu.!!
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Mynd!27.!Námið!í!Kvennasmiðjunni!stóð!undir!væntingum!mínum.!

Mynd!27!sýnir!að!þær!sem!luku!úrræðinu!eru!almennt!meira!sammála!því!að!námið!

hafi! staðið! undir! væntingum! en! þær! sem! luku! ekki! úrræðinu.! Af! þeim! sem! luku!

úrræðinu!voru!75%!sammála!því!að!námið!hefði!staðið!undir!væntingum!þeirra.!Af!þeim!

sem! luku! úrræðinu! voru! 17%! þeirra! ósammála! því! að! námið! hefði! staðið! undir!
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væntingum.!Af!þeim!þátttakendum!sem!luku!ekki!úrræðinu!voru!samtals!40%!sammála!

því! að! námið! hefði! staðið! undir! væntingum! og! jafnframt! 40%! ósammála! þessari!

staðhæfingu.!!
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Mynd!28.!Námið!í!Kvennasmiðjunni!var!skemmtilegt.!

Eins! og! sést! á! mynd! 28! var! meirihluti! þátttakenda! sammála! því! að! námið! í!

Kvennasmiðjunni! hefði! verið! skemmtilegt.! Samtals! voru! 94%! þátttakenda! sem! luku!

úrræðinu!og!80%!þátttakenda!sem!luku!ekki!úrræðinu!sammála!því!að!námið!hefði!verið!

skemmtilegt.!Af!þeim!þátttakendum!sem!ekki!luku!úrræðinu!voru!13%!mjög!ósammála!

því! að! námið! hefði! verið! skemmtilegt! en! einungis! 3%! þeirra! sem! luku! úrræðinu! voru!

frekar!ósammála!því!að!námið!hefði!verið!skemmtilegt.!!
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Mynd!29.!Námið!í!Kvennasmiðjunni!var!of!krefjandi.!
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Meirihluti!þátttakenda!var!ósammála!því!að!námið!hefði!verið!of!krefjandi,!eins!og!

sést!á!mynd!29.!Samtals!voru!75%!þátttakenda!sem!luku!úrræðinu!og!86%!þátttakenda!

sem!ekki! luku! úrræðinu!ósammála! því! að! námið! hefði! verið! of! krefjandi.! Einungis! 7%!

þátttakenda!sem!luku!ekki!úrræðinu!og!6%!sem!luku!úrræðinu!voru!sammála.!!
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Mynd!30.!Námið!í!Kvennasmiðjunni!var!metnaðarlaust.!

Flestir! þátttakendur! voru! ósammála! því! að! námið! í! Kvennasmiðjunni! hefði! verið!

metnaðarlaust!og!er!það!svipað!á!milli!hópa,!eins!og!sést!á!mynd!30.!Samtals!voru!75%!

þátttakenda!sem!luku!úrræðinu!og!86%!sem!luku!ekki!úrræðinu!ósammála!því!að!námið!

hefði!verið!metnaðarlaust.!!
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Mynd!31.!Kröfur!um!mætingarskyldu!voru!sanngjarnar.!

Meirihluti!þátttakenda! taldi!kröfur!um!mætingarskyldu!sanngjarnar,!eins!og!sést!á!

mynd!31.!Af!þeim!sem!luku!úrræðinu!töldu!97%!kröfur!um!mætingarskyldu!sanngjarnar!
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og! 66%! þeirra! sem! luku! ekki! úrræðinu.! Af! þeim! sem! luku! ekki! úrræðinu! voru! 26%!

þátttakenda!ósammála!því!að!kröfur!um!mætingarskyldu!væru!sanngjarnar!en!einungis!

3%!þeirra!sem!luku!úrræðinu!voru!frekar!ósammála.!
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Mynd!32.!Námið!í!Kvennasmiðjunni!var!tímasóun.!

Mynd!32!sýnir!að!flestir!þátttakendur!rannsóknarinnar!voru!ósammála!því!að!námið!

í!Kvennasmiðjunni!hefði!verið! tímasóun;!89%!þeirra!sem! luku!úrræðinu!og!67%!þeirra!

sem! luku! ekki! úrræðinu.! Af! þeim! sem! luku! ekki! úrræðinu! voru! 20%! sammála! þessari!

staðhæfingu!en!einungis!6%!þeirra!sem!luku!úrræðinu!voru!mjög!sammála.!

67%

17%
14%

0%
3%

67%

7%

20%

0%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Mjög.sammála Frekar.sammála Hvorki.né Frekar.ósammála Mjög.ósammála

Lauk.úrræði Lauk.ekki.úrræði
!

Mynd!33.!Ég!mæli!með!náminu!í!Kvennasmiðjunni.!

Á!mynd!33! sést!að! jafnhátt!hlutfall!þátttakenda!úr!hvorum!hópi! fyrir! sig!var!mjög!

sammála! því! að! geta!mælt!með!náminu! í! Kvennasmiðjunni,! eða! 67%!úr! hvorum!hópi!

þátttakenda.!Af!þeim! sem! luku!úrræðinu! voru!17%! frekar! sammála!og!7%!þeirra! sem!
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ekki! luku!úrræðinu!frekar!sammála.!Aðeins!3%!þeirra!sem!luku!úrræðinu!og!7%!þeirra!

sem! luku! því! ekki! voru! mjög! ósammála! því! að! þeir! gætu! mælt! með! náminu! í!

Kvennasmiðjunni.!!

12.5 Ábendingar!frá!þátttakendum!

Í! lok! rannsóknarinnar!voru!þátttakendur! spurðir!opinnar! spurningar!þar! sem!þeim!var!

gefið!tækifæri!á!því!að!koma!skoðunum!sínum!og!ábendingum!á!framfæri.!Þátttakendur!

voru!spurðir!að!því!hvort!þeim!fyndist!að!eitthvað!mætti!betur!fara! í!Kvennasmiðjunni!

og! ef! svo! væri,! hvað! það! væri! þá,! og! var! óskað! eftir! tillögum! að! breytingum.!

Ábendingum!frá!þátttakendum!var!skipt!niður!í!sjö!flokka!eftir!tegund!þeirra.!Flokkarnir!

eru:!Sjálfsstyrking!og!andlegur!stuðningur,!eftirfylgni,!framkoma!starfsfólks,!einingabært!

nám! og! fjölbreyttara! námsefni,! undirbúningur! og! einstaklingsmiðun,! utanumhald! og!

skipulag!og!að!lokum!annað!sem!þátttakendur!vildu!koma!áleiðis.!

12.5.1 Sjálfsstyrking!og!andlegur!stuðningur!

Nokkrir! þátttakendur!nefndu!að!það!mætti! bæta! sjálfsstyrkingu!og!andlegan! stuðning!

innan! úrræðisins.! Sumir! þátttakendur! nefndu! að! það! þyrfti! að! bæta! sjálfsmynd! og!

byggja! upp! sjálfstraust! þátttakenda.! Einn! þátttakandi! nefndi! að! það! þyrfti! að! efla!

þátttakendur!til!að!komast!út!á!vinnumarkaðinn!og/eða!í!áframhaldandi!nám.!Þá!nefndu!

svarendur!að!námið!hefði!mátt!vera!meira!uppbyggjandi!og!tengjast!sjálfseflingu!meira.!

Nokkrir! þátttakendur! nefndu! að! andlegum! stuðningi! í! úrræðinu! væri! ábótavant! og!

sálfræðihjálp!hefði!átt!að!vera!í!boði.!Enn!fremur!nefndu!nokkrir!þátttakendur!að!góður!

stuðningur!hefði! getað! falist! í! því! að! fá! aðgang!að! geðlækni! eða! sálfræðingi.! Þá!benti!

einn! þátttakandi! á! að! námið! hefði! oft! tekið! á! tilfinningalega! og! stundum! hefði! verið!

erfitt! að! fara! heim! eftir! daginn,! áður! en! búið! var! að! vinna! úr! tilfinningunum.! Fleiri!

þátttakendur! voru! sammála! því! að! huga! þyrfti! betur! að! andlegu! hliðinni.! Einn!

þátttakandi! sagði:! „Það!mætti! hjálpa! konunum!meira! að! takast! á! við! lífið,! gefa! þeim!

verkfæri!til!að!vinna!með!eins!og!hugræna!atferlismeðferð.“!

12.5.2 Eftirfylgni!

Eftirfylgni!er!sá!þáttur!sem!nokkuð!margir!af!þeim!þátttakendum!rannsóknarinnar!sem!

luku! úrræðinu! sögðu! að! mætti! bæta.! Nokkrir! þátttakendur! bentu! á! að! þegar! að!

úrræðinu!lauk!hefði!skort!stuðning!við!nemendur!og!þá!nefndi!einn!þátttakandi!að!það!
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gæti! verið! sniðugt! að! taka! viðtöl! við! þátttakendur! eftir! að! úrræðinu! lyki! til! að! veita!

utanumhald! og! stuðning! að! loknu! námi.! Annar! þátttakandi! nefndi! að! hún! upplifði! sig!

ekki!tilbúna!til!að!halda!áfram!án!stuðnings!eftir!námið!í!Kvennasmiðjunni!og!hefði!því!

gjarnan!viljað!taka!þátt!í!áframhaldi!starfi!Kvennasmiðjunnar.!!

12.5.3 Framkoma!starfsfólks!

Nokkrir!þátttakendur!vildu!meina!að!það!mætti!bæta!framkomu!starfsfólks!á!þann!veg!

að!þeir!huguðu!meira!að!góðu!andrúmslofti! innan!hópsins.!Einn!þátttakandi!nefndi!að!

sumir!nemendur!hefðu!komið! illa! fram!við!aðra!nemendur!og!að!hann!hefði! viljað!að!

kennarar! hefðu! stoppað! þannig! framkomu! strax.! Annar! þátttakandi! nefndi! að! í!

sumarskólanum! í! Kvennasmiðjunni! hefði! hún! upplifað! áhugaleysi! kennara! á! starfinu! í!

Kvennasmiðjunni.!

12.5.4 Einingabært!nám!og!fjölbreyttara!námsefni!

Sumir! þátttakendur! sem! luku! náminu! nefndu! að! þeir! hefðu! viljað! fá! einingar!metnar!

fyrir! námið! í! Kvennasmiðjunni.! Einnig! að! þeir! hefðu! viljað! að! meira! og! fjölbreyttara!

námsefni! hefði! verið! í! boði! til! að! mæta! mismunandi! þörfum! nemenda.! Þá! nefndu!

þátttakendur!að!það!skorti!námsefni!við!hæfi,!þá!sérstaklega! fyrir!þá!sem!voru! lengra!

komnir.!

12.5.5 Undirbúningur!og!einstaklingsmiðun!

Nokkrir!þátttakendur!sem!luku!úrræðinu!komu!með!ábendingar!um!að!það!hefði!mátt!

undirbúa!nemendurna!betur!fyrir!námið,!til!dæmis!hvað!varðar!heimavinnu!og!andlegu!

hliðina.! Jafnframt! nefndu! nokkrir! þátttakendur! að! það! hefði! mátt! einstaklingsmiða!

úrræðið! betur! og! vinna!meira!með! hverjum!og! einum!einstaklingi!meðan! á! úrræðinu!

stóð!og!eftir!að!því!lauk.!Aðlaga!hefði!mátt!vinnuna!betur!að!einstaklingunum!til!dæmis!

hvað! varðar! vinnutíma,! þar! sem! það! getur! verið! ansi! stórt! stökk! að! fara! aftur! út! á!

vinnumarkaðinn!eftir! langa!fjarveru,!og!veita!nemendum!meiri!aðstoð!við!að! fara!út!á!

vinnumarkaðinn!eða!í!starfsþjálfun.!!

12.5.6 Utanumhald!og!skipulag!

Margir!nemendur,!bæði!þeir!sem!útskrifuðust!og!þeir!sem!kláruðu!ekki!úrræðið,!nefndu!

að!bæta!mætti!utanumhald!og!skipulag!úrræðisins!og!halda!betur!utan!um!nemendur.!

Einn!sagði:!„Í! lokin!á!Kvennasmiðjunni!vorum!við!svolítið! í! lausu! lofti!og!upplifði!ég!að!
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við!hefðum!gleymst.!Það!vantaði!verkefni!fyrir!okkur!og!stundum!voru!ekki!stofur!fyrir!

okkur.“!Sumir!þátttakendur!nefndu!að!það!hefði!mátt!skipuleggja!bóklega!námið!betur,!

til!dæmis!svo!að!þeir!sem!þyrftu!á!meiri!aðstoð!að!halda!fengju!hana,!hafa!mætti!námið!

hnitmiðaðra!og!skipuleggja!námið!þannig!að!minna!væri!af!endurtekningum.!Þá!nefndu!

nokkrir!þátttakendur!sem!luku!ekki!úrræðinu!að!það!hefði!mátt!skipta!hópunum!meira!

niður!eftir!því!hvar!hver!og!ein!kona!var!stödd,!til!dæmis!eftir!aldri!og!eftir!því!hvort!þær!

áttu!við!áfengis5!eða! fíkniefnavanda!að!stríða,! til!þess!að!auka!tilfinningu! fyrir! samleið!

innan!hópsins!og!bæta!námsfrið.!

12.5.7 Annað!

Nokkrir! þátttakendur! nefndu! aðra! þætti! en! fjallað! hefur! verið! um! hér! á! undan.! Einn!

þátttakandi! sem! lauk! úrræðinu! nefndi! að! það! mætti! breyta! tímalengd! námsins! í!

Kvennasmiðjunni,! þannig! að! hver! skóladagur! væri! lengri! og! meira! í! líkingu! við!

venjulegan!vinnudag,!og!hafa!þá!námið!yfir!styttra!tímabil.!Þátttakendur!sem!luku!ekki!

úrræðinu!nefndu! að! það!mætti! ríkja!meira! jafnrétti! í! Kvennasmiðjunni! þannig! að! það!

sama! gilti! fyrir! alla! nemendur,! taka! meira! tillit! til! mætingar! nemenda! og! að!

tungumálakennslunni!hefði!mátt!skipta!niður!þannig!að!eitt!tungumál!væri!kennt!í!einu,!

en!ekki!bæði! til!dæmis! íslenska!og!enska!á!sama!tíma.!Þátttakandi!sem! lauk!úrræðinu!

kom! með! þá! hugmynd! að! boðið! gæti! verið! upp! á! líkamsrækt! eða! jóga! í!

Kvennasmiðjunni.!
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Mynd!34.!Ábendingar!frá!þátttakendum.!
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Á! mynd! 34!má! sjá! hvernig! ábendingarnar! skiptast! niður! á! milli! flokka.! Rúm! 25%!

ábendinga! frá! þátttakendum! snéru! að! sjálfsstyrkingu! og! andlegum! stuðningi,! 24%!

ábendinga! snéru! að! utanumhaldi! og! skipulagi,! 11%! ábendinga! snéru! að! því! að! bæta!

mætti! eftirfylgni! að! loknu! námi! í! Kvennasmiðjunni,! 11%! ábendinganna! voru! um! að!

námið! í!Kvennasmiðjunni!mætti!vera!einingabært!og! fjölbreyttara,!11%!ábendinga!um!

að! huga! bætti! betur! að! undirbúningi! og! einstaklingsmiða! úrræðið! betur,! aðeins! 4%!

ábendinga!snéru!að!óánægju!með!framkomu!starfsfólks!og!þá!snéru!15%!ábendinga!að!

öðru!sem!ekki!hefur!verið!nefnt!og!sem!féll!ekki!í!hina!flokkana.!!

12.6 Samanburður!við!aðrar!rannsóknir!

Í! þessum!hluta!eru!niðurstöður! rannsóknar!á!þeim!hópi! sem! lauk!úrræðinu!á!árunum!

2012–2017!bornar!saman!við!niðurstöður!rannsókna!frá!fyrri!árum!á!Kvennasmiðjunni.!

Það!eru!rannsókn!Sunnu!Ólafsdóttur!(2013)!sem!gerð!var!á!þátttakendum!Kvennasmiðju!

sem!útskrifuðust!á!árunum!2008–2012,!og!rannsókn!Kristínar!Lilju!Diðriksdóttur!(2007)!á!

þátttakendum!sem!luku!úrræðinu!á!árunum!2001–2006.!Þegar!rannsókn!þessi!er!borin!

saman!við!fyrrnefndar!rannsóknir!má!sjá!samband!á!milli!þeirra!á!hinum!ýmsu!sviðum.!

Niðurstöður! Kristínar! Lilju! sýna! að! flestir! þátttakendur! voru! skráðir! öryrkjar! eða! 55%!

þátttakenda,!31,3%!þátttakenda!voru! í! vinnu!og!4,7%!voru!nemar!þegar! rannsókn!var!

gerð.!Þegar!niðurstöður!hennar!eru!skoðaðar!út!frá!þessari!rannsókn!má!sjá!að!heldur!

fleiri! eru! í! vinnu! í! rannsókn! Kristínar,! þar! sem! um! 19%! þátttakenda! eru! í! vinnu!

samkvæmt! þessari! rannsókn! en! hins! vegar! eru! fleiri! þátttakendur! í! námi! þegar! þessi!

rannsókn! er! gerð! eða! 25%.! Þá! eru! 39%! þeirra! sem! luku! úrræðinu! í! þessari! rannsókn!

skráðir! sem!öryrkjar,! sem! er! aðeins! lægra! hlutfall! en! í! rannsókn! Kristínar! (Kristín! Lilja!

Diðriksdóttir,!2009).!Þegar!niðurstöður!Sunnu!eru!bornar!saman!við!þessar!niðurstöður!

má!sjá!að!svipuð!staða!var!hjá!þátttakendum!rannsóknar!hennar;!36%!þátttakenda!voru!

skráðir!öryrkjar,!21%!í!námi!og!16%!í!vinnu!(Sunna!Ólafsdóttir,!2013).!!

Flestir! þátttakendur! höfðu! áhyggjur! af! fjármálum,! bæði! í! rannsókn! þessari! og! í!

rannsókn! Sunnu.! Þó! höfðu! fleiri! í! rannsókn! Sunnu! áhyggjur! af! fjármálum,! eða! 85%!

þátttakenda! sem! luku! úrræðinu! á! árunum! 2008–2012,! en! 64%! þátttakenda! sem! luku!

úrræðinu! á! árunum! 2012–2017! í! rannsókn! þessari.! Af! þeim! þátttakendum! sem! luku!

úrræðinu! í! þessari! rannsókn! sögðust! 81%! vera! sammála! því! að! lífsgæði! þeirra! hefðu!

aukist! eftir! námið! í! Kvennasmiðjunni.! Í! rannsókn! Kristínar! sögðu! um! 92%! að! lífsgæði!
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þeirra! hefðu! verið!meiri! eftir! Kvennasmiðjuna.! Flestir! þátttakendur! í! þessari! rannsókn!

sem! luku! úrræðinu! voru! sammála! því! að! Kvennasmiðjan! hefði! aukið! atvinnu5! og!

menntunarmöguleika! þeirra,! sem!er! í! samræmi! við! rannsóknaniðurstöður! Kristínar! og!

Sunnu.!Meirihluti! þátttakenda! í! rannsókn! Sunnu,! eða! 67%! þeirra,! sögðu! að! félagsleg!

staða!þeirra!hefði!batnað!eftir!námið!í!Kvennasmiðjunni,!en!53%!þátttakenda!í!rannsókn!

þessari.! Hlutfallið! af! þátttakendum! þessarar! rannsóknar! sem! voru! sammála! því! að!

fjárhagsleg! staða! þeirra! hefði! batnað! eftir! þátttöku! í! Kvennasmiðjunni! var! svipað! og! í!

rannsókn!Kristínar,!en!42%!þátttakenda!í!þessari!rannsókn!sem!luku!úrræðinu!og!46,9%!í!

rannsókn! Kristínar! vildu!meina! að! fjárhagsleg! staða! þeirra! hefði! batnað! eftir! námið.! Í!

rannsókn!Sunnu!var!þetta!hlutfall!hins!vegar!talsvert!hærra!þar!sem!67%!vildu!meina!að!

fjárhagsleg! staða! sín! væri! betri! eftir! þátttöku! í! Kvennasmiðjunni! (Kristín! Lilja!

Diðriksdóttir,!2009;!Sunna!Ólafsdóttir,!2013).!!

Flestir!þátttakendur!sem!tóku!þátt!í!fyrrnefndum!rannsóknum!voru!sammála!því!að!

Kvennasmiðjan! hefði! bætt! sjálfsmynd! þeirra;! í! þessari! rannsókn! voru! 79%! sammála!

þessari! staðhæfingu,! í! rannsókn! Sunnu! voru! 81%! sammála! þessari! staðhæfingu! og! í!

rannsókn!Kristínar!sögðu!93,7%!hana!vera!betri.!Meirihluti!þátttakenda!rannsóknar!sem!

luku!úrræðinu!töldu!sig!vera!í!góðu!sambandi!við!fjölskyldu!sína,!sem!er!í!samræmi!við!

rannsóknir! Kristínar! og! Sunnu.! Flestir! þátttakendur! sem! luku! úrræðinu! í! rannsókninni!

voru!sammála!því!að!Kvennasmiðjan!hefði!haft!jákvæð!áhrif!á!andlega!líðan!þeirra,!eða!

alls!81%!þátttakenda.!Til!samanburðar!sögðust!63%!þátttakenda!í!rannsókn!Sunnu!vera!

sammála! því.! Niðurstöður! þessarar! rannsóknar! eru! einnig! í! samræmi! við! rannsókn!

Sunnu! hvað! það! varðar! að! flestir! þátttakendur! líta! jákvæðum!augum!á! lífið,! eða! 81%!

þeirra! sem! luku! úrræðinu! í! rannsókn! þessari! og! 89%! þeirra! sem! luku! úrræðinu! í!

rannsókn!Sunnu.!Samtals!var!81%!þátttakenda!í!rannsókn!Sunnu!sammála!því!að!námið!í!

Kvennasmiðjunni! hefði! nýst! þeim,! sem! er! svipað! og! útskrifaðir! þáttakendur! í! þessari!

rannsókn! sögðu,! eða! 75%! þátttakenda! (Kristín! Lilja! Diðriksdóttir,! 2009;! Sunna!

Ólafsdóttir,!2013).!!

Þegar!skoðað!er!hvað!þátttakendur!telja!að!betur!mætti!fara!í!Kvennasmiðjunni!má!

sjá!að!margir!þátttakendur!voru!þeirrar! skoðunar!að!það! skorti! stuðning!og!eftirfylgni!

innan!úrræðisins,!sem!er!í!samræmi!við!það!sem!þátttakendur!í!rannsóknum!Sunnu!og!

Kristínar!nefndu.! Í! rannsókn!þessari!og! rannsókn!Sunnu!nefndu!þátttakendur!að!bæta!
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mætti! framkomu! starfsfólks! í! úrræðinu,! til! dæmis! svo! að! það! sama! gilti! fyrir! alla!

nemendur,!og!bæta!skipulag!og!utanumhald!með!úrræðinu,!til!dæmis!hvað!varðar!það!

að! mæta! nemendum! betur! á! þeim! stað! sem! þeir! eru! staddir! námslega.! Í! rannsókn!

Sunnu!kom!einnig! fram!að!það!skorti!andlegan!stuðning!og! sjálfsstyrkingu! í!úrræðinu,!

sem!er!í!samræmi!við!þessa!rannsókn!(Kristín!Lilja!Diðriksdóttir,!2008;!Sunna!Ólafsdóttir,!

2013).! Niðurstöður! þessara! rannsókna! gefa! til! kynna! að! úrræðið! sé! að! skila! góðum!

árangri!og!hafi! jákvæð!áhrif! á! líf!þeirra!kvenna! sem!útskrifast!úr!Kvennasmiðjunni,!þó!

sumt!megi!bæta.!!
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13 !Umræður!!
Markmið!rannsóknarinnar!er!að!skoða!hvort!að!nám!í!Kvennasmiðjunni!hafi!áhrif!á!afdrif!

og!lífsgæði!þátttakenda.!Áhersla!var!lögð!á!að!skoða!hvort!að!námið!hafi!áhrif!á!atvinnu5!

og! menntunarmöguleika,! sjálfsmynd,! félagslega! stöðu! og! andlega! líðan! þátttakenda.!

Niðurstöður!rannsóknar!gefa!til!kynna!að!námið!í!Kvennasmiðjunni!sé!að!skila!árangri!á!

tímabilinu!2012!til!2017.!

!Kvennasmiðjan! byggir! á! námi! og! er! úrræðið! hugsað! fyrir! einstæðar! mæður! á!

aldrinum!24–45! ára.! Hins! vegar! eru! ekki! allar! konurnar! á! þessu! aldursbili! og! ekki! eru!

allar!konurnar!einhleypar!sem!fara!í!úrræðið.!Flestir!þátttakendur!rannsóknarinnar!eru!á!

aldrinum!30–39!ára.!Flestir!þátttakendur!eru!einhleypir!eða!fráskildir.!Allir!þátttakendur!

eiga!börn!og!flestir!þeirra!tvö!börn.!Rannsóknir!hafa!sýnt!að!einstaklingar!sem!búa!við!

fjárhagsþrengingar! og! hafa! fáar! bjargir,! til! dæmis! hvað! varðar! atvinnu,! menntun! og!

húsnæði,!eiga!á!hættu!að!lenda!í!vítahring!fátæktar.!Einstæðar!mæður!sem!hafa! lítinn!

félagslegan!stuðning!og!búa!við!skort!eru!líklegri!til!að!eiga!við!langvarandi!félagslegan!

vanda!að!stríða!og!eru!í!meiri!hættu!á!að!lenda!undir!fátæktarmörkum!en!konur!sem!eru!

giftar,! í! sambúð! eða! sambandi! (Harpa! Njálsdóttir,! 2003b;! Stefán! Ólafsson! og! Guðný!

Björk! Eydal,! 2012;! Manuel! o.fl.,! 2012;! Anton! Örn! Karlsson! og! Kolbeinn! Stefánsson,!

2016).!Það!er!því!mikilvægt!að!styðja!við!einstæðar!mæður!og!auka!möguleika!þeirra!í!

samfélaginu.!!

Hlutfall!þeirra!sem!útskrifuðust!ekki!úr!Kvennasmiðjunni!af!þeim!sem!skráðar!voru!í!

námið! var! að!meðaltali! 34%! á! tímabilinu! 2012–2017,! sem! er! tiltölulega! hátt! hlutfall.!

Meðal! ástæðna! sem! þátttakendur! nefndu! fyrir! því! að! hafa! ekki! lokið! úrræðinu! voru!

andleg! veikindi,! persónuleg! vandamál,! léleg! mæting,! einelti! sem! átti! sér! stað! innan!

hópsins! sem! ekki! var! tekið! á,! barnsburður! og! sú! upplifun! að! eiga! ekki! samleið! með!

samnemendum.! Aðrir! nefndu! að! þeir! hefðu! upplifað! sig! minnimáttar,! átt! erfitt!

félagslega! og! einn! nemandi! hætti! vegna! þess! að! hann! fékk! vinnu.! Þessar! niðurstöður!

gefa!tilefni!til!þess!að!huga!enn!betur!að!stuðningi!við!nemendur!sem!falla!út!úr!náminu!

með!áherslu!á!að!mæta!þörfum!þeirra!og!jafnframt!stuðla!að!betra!andrúmslofti!innan!

hópa!Kvennasmiðjunnar.!!
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Niðurstöður! rannsóknar! má! tengja! við! líkan! Diönu! Dutton! (1986)! um! hringferli!

fátæktar! og! sjúkdóma! hvað! varðar! samspil! þeirra! þátta! sem! hafa! áhrif! á! aðstæður!

fátæks! fólks.! Þar! má! nefna! menntun,! álagsþætti! eins! og! áhyggjur! af! fjármagni! og!

húsnæði,! skort! á! félagslegum! stuðningi,! andlegt! álag! sem! geta! haft! áhrif! á! heilsufar,!

sjálfsmynd! og! takmarkanir! til! dæmis! hvað! varðar! atvinnu.! Flestir! þátttakendur! í!

rannsókninni!höfðu!áhyggjur!af!fjármagni!og!andlegum!þáttum.!Helmingur!þátttakenda!

sem! luku!úrræðinu!hafði!áhyggjur!af! líkamlegum!þáttum!og!yfir!helmingur!þeirra! sem!

luku!ekki!Kvennasmiðjunni.!Niðurstöður!rannsóknar!eru!í!samræmi!við!fyrri!rannsóknir;!

þeir!sem!búa!við!skort!eru!líklegri!til!þess!að!eiga!við!heilsufarsvanda!að!stríða!og!upplifa!

meiri! streitu,!meðal! annars! í! tengslum! við! fjárhag,! þá! sérstaklega!mæður! sem! standa!

höllum! fæti! í! samfélaginu! (Harpa! Njálsdóttir,! 2003a;! Harpa! Njálsdóttir,! 2003b;! Stefán!

Ólafsson! og! Guðný! Björk! Eydal,! 2012;! Anton! Örn! Karlsson! og! Kolbeinn! Stefánsson,!

2016).! Þær! sem! luku! ekki! námi! fundu! til! meiri! streitu! er! tengist! fjölskyldu! eða!

barnaverndarmálum,! sem! tengja! má! við! hlutverkakenninguna,! að! því! leyti! að! ef!

væntingar!og!gildi!sem!einstaklingar!hafa!eru!ekki! í!samræmi!við!stöðu!þeirra!og!erfitt!

reynist! að!ná!árangri! í! hlutverkum!sem!einstaklingar! taka! sér,! leiðir!það! til! ófullnægju!

sem!og!meiri!streitu!og!erfiðleika!(Davis,!1996).!!

Athyglisvert!var!að!sjá!að!þátttakendur!sem!luku!úrræðinu!höfðu!meiri!áhyggjur!af!

húsnæðismálum! en! þeir! sem! luku! ekki! úrræðinu.! Flestir! þátttakendur! búa! í! íbúð! á!

vegum! Félagsbústaða! bæði! fyrir! og! eftir! Kvennasmiðju.! Hins! vegar! eru! fleiri!

þátttakendur!sem!bjuggu!í! leiguhúsnæði!fyrir!Kvennasmiðju!en!eftir!og!hækkar!hlutfall!

þeirra!sem!búa!í!eigin!húsnæði!eftir!Kvennasmiðjuna.!Þessar!niðurstöður!gefa!til!kynna!

að!úrræðið!hafi!ekki!haft!mikil!áhrif!á!húsnæðisaðstæður!þátttakenda!þó!að!búseta!hafi!

batnað!hjá!einhverjum!þátttakendum.!!

Rannsókn!þessi!styður!við!mikilvægi!þess!að!hafa!félagslegan!stuðning!í!lífinu!bæði!

hvað!varðar! félagsleg! tengsl!og!annars!konar!stuðning! í! samfélaginu,! til!dæmis! í! formi!

úrræða!(Julkunen,!2001;!Stefán!Ólafsson,!2012a).!Þátttakendur!sem!luku!úrræðinu!töldu!

almennt! að! þeir! væru! í! góðu! sambandi! við! fjölskyldur! sínar.! Næstum! helmingur!

þátttakenda!sem!luku!ekki!úrræðinu!voru!ósammála!því!að!þeir!væru!í!góðu!sambandi!

við!fjölskyldu!sína.!Hlutfall!þátttakenda!sem!töldu!námið!í!Kvennasmiðjunni!hafa!aukið!

lífsgæði!sín!var!töluvert!hærra!hjá!þeim!sem!luku!úrræðinu.!Þessar!niðurstöður!gefa!til!



91!

kynna!mikilvægi! félagslegs! stuðnings!og!menntunar! í! samfélaginu! til!aukinna! lífsgæða.!

Nauðsynlegt!er!að!styðja!enn!betur!við!einstaklinga!sem!eru!atvinnulausir!og!öryrkjar,!

því!þeir!eiga!frekar!á!hættu!að!glíma!við!skort!á!efnislegum!lífsgæðum!(Hagstofa!Íslands,!

2014;!Hagstofa!Íslands,!2015b).!!

Þegar!hjúskaparform!var!skoðað!í!sambandi!við!ánægju!þátttakenda!með!félagslega!

stöðu!sína!kom!í!ljós!að!þeir!sem!eru!giftir,! í!sambúð!eða!sambandi!eru!ánægðari!með!

félagslega! stöðu! sína! en! þeir! sem! eru! einhleypir! eða! fráskildir.! Talsvert! fleiri! af! þeim!

þátttakendum!sem!luku!úrræðinu!voru!ánægðir!með!félagslega!stöðu!sína!í!samanburði!

við!þá!sem!luku!ekki!úrræðinu.!Þessar!niðurstöður!gefa!til!kynna!að!Kvennasmiðjan!sé!

að!hafa! jákvæð!áhrif! á! félagslega! stöðu!þátttakenda!þar! sem!þeir! sem! ljúka!úrræðinu!

telja! sig!almennt! í!betri! félagslegri! stöðu!en!þeir! sem! ljúka!ekki!úrræðinu.!Til! að!bæta!

enn! frekar! stöðu! kvennanna! væri! hægt! að! nota! valdeflingu! sem! nálgun! þar! sem!

rannsóknir! sýna! að! valdefling! geti! haft! áhrif! á! virkni! einstaklinga,! bætt! lífsgæði! og!

fjárhagsstöðu!(Rogers!o.fl.,!1997).!!

Niðurstöður! gefa! einnig! til! kynna! mikilvægi! þess! að! vera! í! vinnu! eða! námi! hvað!

varðar! ánægju! með! félagslega! stöðu;! þátttakendur! sem! eru! í! vinnu! eða! námi! eru!

almennt! ánægðari! með! félagslega! stöðu! sína! í! samanburði! við! þá! sem! eru! á!

fjárhagsaðstoð! eða! eru! öryrkjar.! Þessar! niðurstöður! styðja! við! fyrri! rannsóknir! hvað!

varðar!mikilvægi! þess! að! fá! aðgang! að!menntun! eða! atvinnu! til! að! viðhalda! ánægju.!

Einnig! eru! niðurstöður! þessar! í! samræmi! við! átakakenningar! um!mikilvægi! félagslegs!

jöfnuðar!og!að!tryggja!aðgang!fátækra!að!félagslegum!stuðningi!og!þjónustu!til!bættrar!

stöðu! og! velferðar! (Julkunen,! 2001;! Andersen! og! Taylor,! 2009;! Szczecinska5Musielak,!

2016).!

Hátt!hlutfall!þátttakenda!er!öryrkjar!og!er!hlutfall!þeirra!hærra!hjá!þeim!sem! luku!

ekki! úrræðinu.!Hærra!hlutfall! þátttakenda! sem! ljúka!úrræðinu!er! í! vinnu!eða!námi!og!

eru!færri!á!fjárhagsaðstoð!úr!þeim!hópi.!Ætla!má!að!verkefnið!sé!að!einhverju! leyti!að!

hafa!áhrif!á!stöðu!þátttakenda!eftir!námið!í!Kvennasmiðjunni!þar!sem!meiri!virkni!er!hjá!

þeim!sem!ljúka!úrræðinu!en!þeim!sem!ljúka!því!ekki.!Niðurstöður!þessar!styðja!því!við!

mikilvægi! starfsendurhæfingar! í! því! ferli! að! virkja! fólk! og! auka! tækifæri! þess! á!

vinnumarkaðnum! og! samfélaginu! í! heild! sem! ætti! að! leiða! til! bættrar! fjárhagslegrar!

stöðu!(Sigurður!Thorlacius!o.fl.,!2007;!Ríkisendurskoðun,!2015).!Meirihluti!þátttakenda!
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sem! luku! úrræðinu! töldu! að! Kvennasmiðjan! hefði! aukið! tækifæri! þeirra! á!

vinnumarkaðnum!og! til! frekara! náms.!Hins! vegar! var!meirihluti! þátttakenda! sem! luku!

ekki! úrræðinu! ósammála! því! að! Kvennasmiðjan! hefði! aukið! tækfæri! þeirra! á!

vinnumarkaðnum!og!til!frekara!náms.!Niðurstöður!sýna!fram!á!að!þeir!þátttakendur!sem!

ljúka!Kvennasmiðunni!eru! líklegri! til!að!fara! í!áframhaldandi!nám!og!tækifæri!þeirra!til!

atvinnu!og!náms!aukast.!Niðurstöður!þessar!má!tengja!við!hlutverkakenninguna!á!þann!

hátt! að! togstreita! getur! myndast! á! milli! hlutverka! og! haft! áhrif! á! hlutverkin! sem!

einstaklingar! gegna.! Sem! dæmi! getur! það! að! ljúka! ekki! námi! í! Kvennasmiðjunni! haft!

neikvæð! áhrif! á! félagslega! stöðu! og! minnkað! möguleika! á! vinnumarkaði! eða!

áframhaldandi!námi,!eins!og!niðurstöður!gefa!til!kynna!(Davis,!1996).!

Talsvert!fleiri!þátttakendur!sem!luku!úrræðinu!telja!að!námið!í!Kvennasmiðjunni!hafi!

haft! áhrif! á! sjálfsmynd! þeirra! og! töldu! meirihluti! þeirra! að! námið! í! Kvennasmiðjunni!

hefði! haft! áhrif! á! andlega! vellíðan! þeirra.! Mun! lægra! hlutfall! af! þeim! sem! luku! ekki!

úrræðinu!telja!að!úrræðið!hafi!haft!áhrif!á!andlega!vellíðan!þeirra.!Niðurstöður!gefa!því!

til!kynna!að!úrræðið!hafi!jákvæð!áhrif!á!sjálfsmynd!og!andlega!líðan!þeirra!kvenna!sem!

ljúka! námi! og! eru! áhrifin! mun! minni! hjá! þeim! sem! útskrifast! ekki.! Álykta! má! því! að!

Kvennasmiðjan!styrki!sjálfmynd!og!bæti!andlega!líðan!þátttakenda.!!

Verulegan!mun!mátti! sjá! á!milli! hópanna! tveggja! hvað! varðar! ánægju! þeirra!með!

eigið!líf!þar!sem!alls!78%!þátttakenda!sem!luku!úrræðinu!voru!sammála!því!að!þeir!væru!

ánægðir! með! eigið! líf,! en! einungis! 36%! þeirra! sem! luku! ekki! úrræðinu.! Fleiri!

þátttakendur!sem!luku!úrræðinu!upplifðu!að!þeir!hefðu!stjórn!á!eigin! lífi.!Þá!var!mikill!

munur! á! milli! hópa! eftir! því! hvort! þeim! fannst! andleg! heilsa! sín! góð;! hærra! hlutfall!

þátttakenda!sem!luku!úrræðinu!töldu!andlega!heilsu!sína!góða!í!samanburði!við!þá!sem!

luku! ekki! úrræðinu.! Niðurstöður! sýna! fram! á! mikilvægi! þess! að! horfa! á! aðstæður!

nemenda! út! frá! öllum! þáttum! í! umhverfi! einstaklingsins! í! anda! vistfræðikenningar!

Bronfenbrenners,!þar!sem!hún!hjálpar!okkur!að!skilja!hvernig!innri!og!ytri!þættir!eins!og!

menntun,! atvinna,! félagsleg! staða,! andleg! líðan! og! sjálfsmynd! svo! eitthvað! sé! nefnt,!

hafa! áhrif! á! einstaklinga.! Einnig! hvernig! stofnanir! eins! og! Kvennasmiðjan! í! hinu! ytra!

umhverfi! geta! haft! áhrif! hvað! varðar! félagslega! stöðu,! andlega! líðan! og! sjálfsmynd!

þátttakenda!(Bronfenbrenner,!1979).!!
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Niðurstöður! rannsóknar! sýna! að! flestir! þátttakendur! voru! ánægðir!með!námið! og!

mæla! með! náminu! í! Kvennasmiðjunni.! Langflestum! þátttakendum! fannst! námið!

skemmtilegt!og!meirihluta!þátttakenda!sem!luku!úrræðinu!fannst!námið!hafa!nýst!sér.!

Flestir! þátttakendur! voru! sammála! því! að! kröfur! um! mætingarskyldu! hefðu! verið!

sanngjarnar! og! var!meirihluti! þátttakenda! sem! luku! úrræðinu! sammála! því! að! námið!

hefði! staðið! undir! væntingum! þeirra.! Í! rannsókninni! komu! fram! ábendingar! frá!

þátttakendum!varðandi!hvað!betur!mætti!fara!í!Kvennasmiðjunni.!Flestar!ábendingar!frá!

þátttakendum! voru! í! tengslum! við! sjálfsstyrkingu! og! andlegan! stuðning.! Þeir! sem! eru!

atvinnulausir! hafa! gjarnan! minna! sjálfstraust! og! styðja! rannsóknir! við! það! að! sterk!

sjálfsmynd! sé! mikilvægur! grunnur! til! að! takast! á! við! erfiðar! aðstæður! eins! og!

atvinnuleysi,!en!þegar!nemendur!hefja!nám!í!Kvennasmiðjunni!eru!þeir!án!atvinnu.!Það!

er!því!mikilvægt!að!styrkja!sjálfsmynd!einstaklinga!sem!standa!höllum!fæti!í!þjóðfélaginu!

og!ekki!síst!atvinnulausra,!þar!sem!hún!mótar!þá!stefnu!sem!líf!þeirra!tekur!(Lacković5

Grgin! o.fl.,! 1996;! Branden,! 2003;! Sadeh! og! Karniol,! 2012).! Þátttakendur! nefndu! að!

mikilvægt!væri!að!auka!utanumhald!og!skipulag!við!úrræðið.!Það!þyrfti!að!betrumbæta!

eftirfylgni!og!undirbúning!og!gera!úrræðið!einstaklingsmiðaðra,!námsefnið!fjölbreyttara!

og!einingabært.!Nokkrir!þátttakendur!gagnrýndu!framkomu!starfsfólksins,!sem!væri!ekki!

til!sóma,!og!aðrir!óskuðu!eftir!líkamsrækt!og!ein!ábendingin!varðaði!tungumálakennslu.!

Niðurstöður! rannsóknar! gefa! til! kynna! mikilvægi! þess! að! félagsráðgjafar! komi! að!

Kvennasmiðjunni!með! stuðningi! við!nemendur!bæði! á!meðan!á!námstíma! stendur!og!

með! eftirfylgni! að! námi! loknu.! Til! að! styðja! betur! við! sjálfseflingu! nemenda!

Kvennasmiðju! er! valdefling! ein! nálgun! sem! áhrifaríkt! væri! að! notast! við! til! að! efla!

sjálfsvirðingu! og! sjálfsmynd.! Með! þeirri! leið! er! horft! á! styrkleika! fólks! til! að! auka!

lífsánægju! einstaklinga.! Það! að! styðja! einstaklinga! til! að! hafa! meiri! stjórn! á! eigin! lífi!

stuðlar!einnig!að!betri!félagslegri!stöðu!og!jákvæðari!þátttöku!einstaklinga!í!þjóðfélaginu!

(McLean,!1995;! Lee,!1996;! Lee!og!Hudson,!2017).! Jafnframt!væri! styrkleikanálgun!góð!

vinnuaðferð! fyrir! félagsráðgjafa! að! notast! við! þar! sem! hún! leggur! áherslu! á! að! efla!

styrkleika!einstaklinga!og!einblínir!á!að!finna!lausnir!þegar!erfiðleikar!koma!upp!(Swartz,!

2017).!!

Mikilvægt! er! að! hlusta! á! gagnrýni! og! ábendingar! þátttakenda! til! þess! að! bæta!

úrræðið,!þar!á!meðal!með!meiri!stuðningi!við!nemendur,!og!leita!úrræða!til!að!minnka!
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brottfall!nemenda.!Þá!hafa! rannsóknir!á!Kvennasmiðjunni!sýnt!að!þar!skorti!eftirfylgni!

og! að! auka! þurfi! sjálfsstyrkingu! í! náminu.! Ekki! eru! til! skráðar! upplýsingar! um! hvaða!

úrbætur!hafa!verið!gerðar!á!úrræðinu!frá!því!að!fyrri!rannsóknir!voru!framkvæmdar!og!

ekki!fengust!upplýsingar!um!hvernig!hefur!verið!unnið!með!niðurstöður!fyrri!rannsókna.!

Því! er! ekki! fjallað! um! breytingar! sem! gerðar! hafa! verið! á! úrræðinu! í! þessari! ritgerð.!

Mikilvægt! er! að! stjórnendur! hafi! fyrri! rannsóknir! til! hliðsjónar! við! frekari! þróun! á!

endurhæfingarúrræðinu!með!áherslu!á!eftirfylgni.!Sem!dæmi!gætu!viðtöl!við!nemendur,!

einstaklings5!og!hópviðtöl,!verið!góður!kostur!við!að!stuðla!að!áframhaldandi!stuðningi!

við! nemendur! eftir! að! endurhæfingu! lýkur.! Að! mati! rannsakanda! þyrfti! að! skrá! þær!

úrbætur! sem! gerðar! eru! á! úrræðinu!með! skipulögðum!hætti! og!mæla! árangur! þeirra!

úrbóta.!

13.1 Svör!við!rannsóknarspurningum!

Settar! voru! fram! eftirfarandi! rannsóknarspurningar! við! upphaf! rannsóknarinnar.!

Aðalrannsóknarspurningin!er:!!

Hver!eru!afdrif!og!lífsgæði!þátttakenda!eftir!Kvennasmiðju?!!

Undirspurningar!rannsóknarinnar!eru:!!

a. Hefur!nám!við!Kvennasmiðju!haft!áhrif!á!félagslega!stöðu!þátttakenda?!!

b. Hefur!Kvennasmiðjan!bætt!andlega!líðan!og!sjálfsmynd!þátttakenda?!!

c. Hefur! úrræðið! haft! áhrif! á! þátttöku! kvennanna! á! vinnumarkaðnum! og/eða!

áframhaldandi!nám!eftir!Kvennasmiðju?!

Niðurstöður! rannsóknarinnar! benda! til! að! almennt! hafi! lífsgæði! og! afdrif!

þátttakenda! sem! stunduðu! nám! í! Kvennasmiðjunni! á! árunum! 2012–2017! batnað,! þó!

sérstaklega! hjá! þeim! þátttakendum! sem! luku! úrræðinu! á! þessum! árum.! Flestir!

þátttakendur! sem! luku! úrræðinu! telja! lífsgæði! sín! hafa! aukist! eftir! þátttöku! í!

Kvennasmiðjunni.! Af! þeim! þátttakendum! sem! luku! ekki! úrræðinu! voru! svipað!margir!

sammála!og!ósammála!því! að! lífsgæði!þeirra!hefðu!batnað,! sem!gæti! stafað!af!því! að!

þeir!tóku!ekki!fullan!þátt!í!Kvennasmiðjunni!og!því!hafi!úrræðið!ekki!haft!eins!mikil!áhrif!

á! lífsgæði! þeirra! og! ella.! Flestir! þátttakendur! sem! luku! úrræðinu! töldu! að! námið! í!

Kvennasmiðjunni! hefði! nýst! þeim! en! af! þeim! sem! luku! ekki! úrræðinu! taldi! tæpur!

helmingur!að!námið!hefði!verið!gagnlegt.!!
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Talsverður! munur! er! á! milli! hópa! þegar! kemur! að! sjálfsmynd! og! andlegri! líðan.!

Langflestir! þátttakendur! sem! luku! úrræðinu! voru! á! þeirri! skoðun! að! Kvennasmiðjan!

hefði!aukið!andlega!vellíðan!og!haft!áhrif!á!sjálfsmynd!þeirra!en!af!þeim!sem!luku!ekki!

úrræðinu!voru!talsvert! færri!sammála.!Meirihluti!þátttakenda!sem!luku!úrræðinu!voru!

ánægðir!með! félagslega! stöðu! sína! en! af! þeim!þátttakendum! sem! luku!ekki! úrræðinu!

voru! flestir! ósammála! því! að! þeir! væru! ánægðir! með! félagslega! stöðu! sína.! Rúmur!

helmingur!þátttakenda!sem! luku!úrræðinu!voru!sammála!því!að! félagsleg!staða!þeirra!

hefði! batnað! eftir! Kvennasmiðju! en! af! þeim! sem! luku! ekki! úrræðinu! voru!mun! færri!

sammála!því!að!félagsleg!staða!þeirra!hefði!styrkst!eftir!námið!og!var!helmingur!þeirra!

ósammála.!!

Meirihluti! þátttakenda! sem! luku! úrræðinu! töldu! að! Kvennasmiðjan! hefði! aukið!

tækifæri!þeirra!til!frekara!náms!og!á!vinnumarkaði.!Af!þeim!þátttakendum!sem!luku!ekki!

úrræðinu!voru!talsvert!færri!sammála!því!að!Kvennasmiðjan!hefði!aukið!tækifæri!þeirra!

á!vinnumarkaði!og!til!frekara!náms.!Flestir!þátttakendur!úr!báðum!hópum!eru!öryrkjar,!

en!af!þeim!þátttakendum!sem!luku!ekki!úrræðinu!voru!næstflestir!á!fjárhagsaðstoð!og!

talsvert! færri! í! vinnu! eða! námi! miðað! við! þá! sem! luku! úrræðinu.! Einnig! mátti! sjá!

talsverðan!mun!á!milli!hópa!eftir!því!hvort!þátttakendur!fóru!í!áframhaldandi!nám!eftir!

Kvennasmiðju,!þar!sem!umtalsvert!hærra!hlutfall!þátttakenda!sem! luku!úrræðinu! fór! í!

áframhaldandi! nám! eftir! Kvennasmiðjuna.! Tæpur! helmingur! þátttakenda! sem! luku!

úrræðinu! fór! í! áframhaldandi!nám!en!einungis!13%!þeirra! sem! luku!ekki!úrræðinu.!Af!

þessari! niðurstöðu! má! álykta! að! full! þátttaka! í! úrræðinu! auki! fremur! atvinnu5! og!

menntunarmöguleika.!!

Flestir! þátttakendur! af! þeim! sem! stunduðu! námið! á! árunum! 2012–2017! eru!

ánægðir! með! námið! í! Kvennasmiðjunni,! þar! sem! langflestum! þátttakendum! fannst!

námið!skemmtilegt!og!mæla!með!náminu!í!Kvennasmiðjunni,!og!á!það!bæði!við!um!þá!

sem! luku! úrræðinu! og! þá! sem! luku! því! ekki.! Hins! vegar! má! ávallt! gera! betur! og! má!

ýmislegt!bæta! í!úrræðinu;! til!dæmis!hvað!varðar! sjálfsstyrkingu,!andlegan!stuðning!og!

eftirfylgni!með!þátttakendum!eins!og!ábendingar!þátttakenda!gefa!til!kynna.!!

Af! framansögðu! er! ljóst! að! Kvennasmiðjan! hefur! bætt! lífsgæði! þátttakenda! á!

margvíslegan!hátt!og!haft! jákvæð!áhrif!á!afdrif!þeirra.!Munur!var!á!þátttakendum!eftir!

því! hvort! þeir! luku! eða! luku! ekki! úrræðinu;! úrræðið! hafði! meiri! áhrif! á! þá! sem! luku!
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úrræðinu!til! samanburðar!við!þá!sem!luku!því!ekki.!Mikilvægt!er!því!að!huga!betur!að!

þeim!konum!sem!ljúka!ekki!úrræðinu,!veita!þeim!stuðning!og!einstaklingsmiða!úrræðið!

betur! að! þeirra! þörfum.! Meirihluti! þátttakenda! rannsóknar! lítur! jákvæðum! augum! á!

lífið.!Þátttakendur!sem!luku!úrræðinu!eru!almennt!með!bætta!félagslega!stöðu,!jákvæða!

sjálfsmynd,! aukna! menntun! og! betri! andlega! líðan! heldur! en! fyrir! námið! í!

Kvennasmiðjunni.!
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14 !Lokaorð!
Að!lokinni!fræðilegri!umfjöllun,!umfjöllun!um!fyrri!rannsóknir!á!þessu!sviði!og!kynningu!

á!niðurstöðum!þessarar!rannsóknar!er!ljóst!að!úrræði!Kvennasmiðju!er!að!skila!árangri!

og!hefur! jákvæð!áhrif!á! líf!þátttakenda.!Niðurstöður!rannsóknar!á!þeim!þátttakendum!

sem!luku!úrræðinu!eru!svipaðar!og!niðurstöður!fyrri!rannsókna!á!úrræðinu.!!

Niðurstöður!rannsóknarinnar!benda!til!þess!að!jákvæð!áhrif!úrræðisins!séu!meiri!hjá!

þátttakendum!sem!ljúka!úrræðinu!og!telur!rannsakandi!því!mikilvægt!að!huga!betur!að!

brottfallshópnum;!skoða!afdrif!þeirra!og!kanna!leiðir!til!að!minnka!brottfall!úr!úrræðinu.!

Gott!væri!að!gera!eigindlega!rannsókn!á!Kvennasmiðjunni!til!að!skoða!betur!hvers!vegna!

brottfall!er!úr!úrræðinu!og!hvað!hægt!væri!að!gera!til!að!minnka!það.!Þegar!skoðaðar!

voru!ástæður!þess!að!þátttakendur!Kvennasmiðjunnar!á! tímabilinu!2012! til! 2017! luku!

ekki!námi!nefndu!þátttakendur!meðal!annars!andleg!veikindi,!einelti! sem!átti! sér! stað!

innan!hópsins,!það!að!þeim!fannst!þeir!ekki!eiga!samleið!með!samnemendum,!upplifðu!

sig!minnimáttar!og!að!andrúmsloftið!innan!hópsins!hefði!orðið!til!þess!að!þeir!luku!ekki!

námi,! eins! og! áður! hefur! komið! fram.! Þessar! niðurstöður! benda! til!mikilvægi! þess! að!

veita! nemendum! félagslegan! stuðning,! huga! meira! að! andlegu! hliðinni,! auka!

sjálfsstyrkingu! og! eftirfylgni! með! úrræðinu.! Valdefling! gæti! verið! góður! kostur! sem!

verkfæri! með! skjólstæðingum! við! þessar! erfiðu! aðstæður.! Þá! sýna! niðurstöður!

rannsókna! á! Kvennasmiðjunni! fram!á!mikilvægi! þess! að! stjórnendur! hafi! rannsóknir! á!

úrræðinu! að! leiðarljósi! við! frekari! þróun! og! úrbætur! á! endurhæfingarúrræðinu! með!

áherslu! á! eftirfylgni.! Sem!dæmi! gætu! viðtöl! við!nemendur,! einstaklings5! og!hópviðtöl,!

verið! góður! kostur! til! að! stuðla! að! áframhaldandi! stuðningi! við! nemendur! eftir! að!

endurhæfingu!lýkur.!!

Rannsóknin!heppnaðist!meðal!annars!vel!að!því!leyti!að!svarhlutfallið!var!tiltölulega!

hátt,! en! 55%! þátttakenda! úr! þýði! svöruðu! símakönnuninni.! Af! þeirri! ástæðu! teljast!

niðurstöðurnar!nokkuð! lýsandi! fyrir! þann!hóp! sem! stundaði! nám! í! Kvennasmiðjunni! á!

tímabilinu.!Hins!vegar!er!hugsanlegt!að!þjónustukönnun!sem!gerð!var!á!þátttakendum!

rannsóknar!nokkrum!vikum!áður!en!rannsókn!hófst!hafi!haft!áhrif!á!svarhlutfallið.!Gallar!

rannsóknar!eru!þeir!að!þýðið!er!fremur!lítið,!en!á!bak!við!svarhlutfallið!55%!var!aðeins!
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51!þátttakandi!og!er!því!ekki!hægt!að!beita!ályktandi!tölfræði!við!úrvinnslu!gagna.!Hins!

vegar!er!hægt!að!skoða!samanburð!á!milli!einstaklinga!í!hópum.!Þó!ber!að!taka!fram!að!

einungis! 15! einstaklingar! luku! ekki! úrræðinu! og! talsvert! fleiri! luku! því,! eða! 36!

einstaklingar! af! heildarfjölda! þátttakenda.! Niðurstöður! gefa! sterka! mynd! af! áhrifum!

úrræðisins!á!lífsgæði!og!afdrif!þátttakenda!þó!ekki!sé!hægt!að!alhæfa!yfir!allt!þýðið.!!

Það! er! von! rannsakanda! að! niðurstöður! rannsóknarinnar! muni! nýtast! til! frekari!

úrbóta!og!áframhaldandi!þróunar!á!endurhæfingarúrræði!Kvennasmiðju.!Ef!vel!tekst!til!

ætti!þróun!á!úrræðinu!að!skila!sér!til!verðandi!nemenda!og!Kvennasmiðjan!verða!það!afl!

sem!verkefninu!er!ætlað!að!vera,!þjóðfélaginu!öllu!til!góðs.!!

!

!

!

!

____________________________________!

Nafn!höfundar!

!
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Viðauki!1!–!Bréf!til!þátttakenda!

Ágæti!viðtakandi,!

Undirrituð! er! meistaranemi! á! fimmta! ári! við! félagsráðgjafardeild! Háskóla! Íslands.! Hluti!

námsins! er! rannsóknarverkefni! sem! undirrituð! er! að! vinna! að! sem! vinnsluaðili! á! vegum!

velferðarsviðs! Reykjavíkurborgar.!Heiti! rannsóknarinnar! er:! „Afdrif! og! lífsgæði! kvenna! eftir!

nám! í! Kvennasmiðju“.! Sigurveig! H.! Sigurðardóttir! dósent! við! félagsráðgjafardeild! Háskóla!

Íslands!er!leiðbeinandi!og!ábyrgðarmaður!rannsóknarinnar,!netfang!er:!sighsig@hi.is.!

! Tilgangur!rannsóknarinnar!er!að!kanna!hvort!að!nám!í!Kvennasmiðjunni!hafi!áhrif!á!

lífsgæði!þátttakenda!en!einnig!hvort!að!úrræðið!hafi!áhrif!á! félagslega!stöðu!og!þátttöku!á!

vinnumarkaði! og/eða! áframhaldandi! nám.! Niðurstöður! rannsóknarinnar! munu! gefa!

möguleika! á! að! gera! viðeigandi! úrbætur! á! Kvennasmiðjunni! og! bæta! þannig! þjónustu! við!

notendur!til!frambúðar.!!

! Undirrituð! mun! hafa! samband! við! þig! símleiðis! á! næstu! vikum! eftir! að! þér! hefur!

borist! bréfið! og! leggja! fyrir! þig! fyrirfram! ákveðinn! spurningalista! varðandi! þátttöku! þína! í!

Kvennasmiðju!og!þau!áhrif!sem!námið!þar!hefur!haft.!Gera!má!ráð!fyrir!að!símtalið!taki!um!

tíu! mínútur.! Ef! þú! óskar! ekki! eftir! því! að! taka! þátt! í! rannsókninni! vinsamlegast! sendu!

tölvupóst!til!Erlu!Bjargar!Sigurðardóttur,!erla.bjorg.sigurdardottir@reykjavik.is,!deildarstjóra!

gæða! og! rannsókna! á! velferðarsviði! Reykjavíkurborgar,! innan! tveggja! vikna! frá! móttöku!

bréfsins.! Einnig! getur! þú! haft! samband! við! mig! skm9@hi.is! eða! leiðbeinanda! og!

ábyrgðarmann!rannsóknarinnar.!!

! Fyllsta!trúnaðar!verður!gætt!varðandi!allar!upplýsingar!er!aflað!verður!í!rannsókninni.!

Farið!verður!með!persónuupplýsingar!og!skráningu!þeirra!í!samræmi!við!lög!nr.!90/2018!um!

persónuvernd!og!vinnslu!persónuupplýsinga.!Öllum!gögnum!verður!eytt!að!rannsókn!lokinni.!!

!

Virðingarfyllst,!

Sandra!Karen!Magnúsdóttir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sigurveig!H.!Sigurðardóttir!

MA!nemi!í!félagsráðgjöf!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dósent!í!félagsráðgjöf!
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Viðauki!2!–!Spurningalistinn!

Hvað!ertu!gömul?!!

20–29!

30–39!

40–49!

50–59!

!

Laukst!þú!námi!úr!Kvennasmiðjunni?!!

Já!!

Nei!

!

Ef!já;!Hvenær!laukst!þú!námi!úr!Kvennasmiðjunni?!

2012!

2013!

2014!

2015!

2016!

2017!

!

Ef!ekki;!Af!hverju!laukst!þú!ekki!endurhæfingunni?!!

!

Í!dag!er!ég:!!

Í!námi!!

Í!vinnu!!

Í!sjálfstæðum!atvinnurekstri!!

Atvinnulaus!!
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Öryrki!!

Á!fjárhagsaðstoð!!

Annað!!

!

Hjúskaparstaða:!!

Einhleyp!!

Í!sambandi!!

Í!sambúð!!

Í!fjarbúð!!

Gift!!

Fráskilin!!

Ekkja!!

Annað!!

!

Hvað!áttu!mörg!börn?!!

Á!ekki!börn!

Eitt!!

Tvö!

Þrjú!

Fjögur!eða!fleiri!

!

Hve!mörg!börn!búa!hjá!þér?!!

Á!ekki!börn!

Ekkert!!

Eitt!!

Tvö!

Þrjú!

Fjögur!eða!fleiri!
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Hvar!býrðu!í!dag?!!

Í!foreldrahúsum!!

Hjá!ættingjum!!

Í!eigin!húsnæði!!

Í!leiguhúsnæði!á!almennum!markaði!!

Í!íbúð!á!vegum!Félagsbústaða!!

Annað!!

!

Hvar!bjóstu!þegar!þú!hófst!nám!í!Kvennasmiðju?!!

Í!foreldrahúsum!!

Hjá!ættingjum!!

Í!eigin!húsnæði!!

Í!leiguhúsnæði!á!almennum!markaði!!

Í!íbúð!á!vegum!Félagsbústaða!!

Annað!!

!

Hvaða!menntun!hefur!þú!(hæsta!menntunarstig)?!!

Lauk!ekki!grunnskólaprófi!

Grunnskólapróf!

Stúdentspróf!

Tækniskólapróf!

BS,!BA!eða!BEd!próf!

Iðnskólapróf!

Vélstjóra/stýrimannapróf!

MA,!MS!eða!M.ed.próf!

Doktorsgráða!

Annað!!

Fórstu!í!áframhaldandi!nám!eftir!Kvennasmiðjuna?!!
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Já!!

Nei!

!

Ef!já;!Varst!þú!þá!á!endurhæfingarlífeyri?!!

Já!!

Nei!

!

Hefur!þú!glímt!við!áfengis^!og/eða!fíkniefnavanda?!!

Já!!

Nei!

!

Ef!já;!hvernig!er!staðan!hjá!þér!í!dag?!Ert!þú:!!

Edrú!!

Í!neyslu!!

!

Hefur!þú!áhyggjur!af!eftirfarandi!þáttum?!!

Húsnæðismálum!!

Barnaverndarmálum!!

Fjármálum!!

Tekjum!!

Fjölskyldumálum!!

Skilnaði/sambúðarslitum!!

Líkamlegum!þáttum!!

Andlegum!þáttum!!

Hegðun!sem!átti!sér!stað!í!neyslu!!

Svefnvenjum!!

Matarvenjum!!

Annað!!
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Staðhæfingar!er!innihalda!valmöguleikana:!!

Mjög!sammála,!frekar!sammála,!hvorki!né,!frekar!ósammála!og!mjög!ósammála!!

Námið!í!Kvennasmiðjunni!hefur!nýst!mér.!!

Námið!í!Kvennasmiðjunni!jók!lífsgæði!mín.!!

Námið!í!Kvennasmiðjunni!stóð!undir!væntingum!mínum.!!

Námið!í!Kvennasmiðjunni!var!fjölbreytt.!!

Námið!í!Kvennasmiðjunni!var!skemmtilegt.!!

Námið!í!Kvennasmiðjunni!var!of!krefjandi.!!

Námið!í!Kvennasmiðjunni!var!metnaðarlaust.!!

Námið!í!Kvennasmiðjunni!hafði!áhrif!á!sjálfsmynd!mína.!!

Námið!í!Kvennasmiðjunni!hafði!áhrif!á!andlega!vellíðan!mína.!!

Kröfur!um!mætingarskyldu!voru!sanngjarnar.!!

Ég!tel!að!Kvennasmiðjan!hafi!aukið!tækifæri!mín!á!vinnumarkaði.!!

Ég!tel!að!Kvennasmiðjan!hafi!aukið!tækifæri!mín!til!frekara!náms.!!

Fjárhagur!minn!hefur!batnað!eftir!Kvennasmiðju.!!

Mér!fannst!námið!í!Kvennasmiðjunni!tímasóun.!!

Ég!er!ánægð!með!félagslega!stöðu!mína!eins!og!hún!er!í!dag.!!

Félagsleg!staða!mín!batnaði!eftir!námið!í!Kvennasmiðju.!!

Ég!er!ánægð!með!líf!mitt!eins!og!það!er!í!dag.!!

Mér!finnst!ég!hafa!fulla!stjórn!á!lífi!mínu.!!

Mér!finnst!andlega!heilsa!mín!góð.!!

Mér!finnst!líkamleg!heilsa!mín!góð.!!

Ég!hef!þurft!að!leita!mér!aðstoðar!vegna!fíknar!fyrir!Kvennasmiðju.!!

Ég!hef!þurft!að!leita!mér!aðstoðar!vegna!fíknar!eftir!Kvennasmiðju.!!

Ég!er!í!góðu!sambandi!við!fjölskyldu!mína.!!

Ég!lít!jákvæðum!augum!á!lífið!í!dag.!!

Ég!mæli!með!náminu!í!Kvennasmiðjunni.!!

!
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Finnst!þér!að!eitthvað!mætti!betur!fara!í!Kvennasmiðjunni!og!þá!hvað?!

!
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Viðauki!3!–!Leyfi!frá!velferðarsviði!Reykjavíkurborgar!

!
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Viðauki!4!–!Samningur!við!velferðarsvið!Reykjavíkurborgar!

!



118!

!


