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Útdráttur 

Síðastliðinn áratug hefur ungum karlmönnum í hópi öryrkja verið að fjölga og eru þeir 

orðnir fleiri en konur í yngsta aldurshópi öryrkja. Flestir þessara karlmanna eru metnir 

sem öryrkjar vegna geðraskana. Þessi staðreynd hefur vakið fólk til umhugsunar um hvað 

gæti valdið þessum breytingum og hvernig sé hægt að komast til móts við þennan hóp. Í 

þessari ritgerð er reynt að komast til botns í málinu með því að skoða ólíka fleti sem gætu 

verið áhrifaþættir þess að ungir karlmenn þrói með sér geðraskanir og verði síðan 

öryrkjar. Einnig er farið yfir það hvaða lausnir eru í sjónmáli og hvernig sé hægt að sporna 

gegn fjölgun í þessum hópi öryrkja. Niðurstöður leiddu í ljós að málið er flóknara en svo 

að það sé hægt að rekja orsakir til eins ákveðins þáttar.  

Þróunin hefur verið að eiga sér stað síðan í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 og það 

má segja að ákveðin tengsl séu þar á milli enda urðu mikil stakkaskipti í íslensku þjóðfélagi 

á þeim tíma. Ungt fólk sem er hvorki í vinnu né skóla er líklegt til að þróa með sér vanlíðan 

og frekari vanda. Brottfall úr framhaldsskólum á Íslandi er það mesta sem gerist á 

Norðurlöndunum en líklegra er að drengir flosni úr námi en stúlkur. Umhverfisþættir hafa 

líka sín áhrif eins og uppeldisaðstæður barna en einnig notkun samfélagsmiðla. Orsakir 

geðraskana eru margþættar en neysla vímuefna getur meðal annars leitt til þeirra.  

Brýnt er að þessi mál fái viðeigandi lausn og þar verður allt samfélagið að taka þátt. 

Að grípa fyrr inn í persónulegan vanda einstaklings hefur ákveðið forvarnargildi á frekari 

vanda. Fjölmörg úrræði eru í boði hérlendis fyrir þennan hóp en lykilatriði er að 

almenningur sé meðvitaður um þau. Mikilvægt er að auka alla samvinnu og samþættingu 

í velferðarþjónustu til þess að sem flestir fái þann stuðning og ráðgjöf sem þörf er á. Ísland 

hefur ekki fylgt nágrannaþjóðum sínum á Norðurlöndum eftir í þróun örorkukerfisins en 

nú gæti farið að bera til tíðinda og hugsanlegar breytingar í býgerð.   
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.  

Leiðbeinandi minn var Gyða Hjartardóttir aðjúnkt við Háskóla Íslands. Ég vil þakka henni 

fyrir gagnlegar ábendingar, hvatningu og góða leiðsögn við skrif ritgerðarinnar.  Fjölskylda 

mín hefur ávallt stutt við bakið á mér í hverju sem ég tek mér fyrir hendur og stappað í 

mig stálinu í gegnum námið. Hún fær bestu þakkir fyrir alla hvatninguna og ómetanlegan 

stuðning. Foreldrum mínum Einari Guttormssyni og Hörpu Rós Björgvinsdóttur þakka ég 

sérstaklega fyrir aðstoðina við þessi ritgerðarskrif. 
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1 Inngangur 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin spáði því árið 2001 að tæpum tveimur áratugum síðar 

eða árið 2020 yrði þunglyndi í öðru sæti yfir orsakir örorku (World Health Organization, 

2001). Nú þegar árið 2020 er handan við hornið er rétt að sjá hvort stofnunin hafi reynst 

sannspá. Árið 2017 voru geðraskanir stærsti orsakaþáttur örorku á Íslandi samkvæmt 

Tryggingastofnun og þar á eftir komu stoðkerfissjúkdómar. Raunin er sú sama víða um 

heim þar sem geðraskanir er stærsti orsakaþáttur örorku (Tryggingastofnun, 2018-a; 

Social Security Administration, 2018). 

Hérlendis hefur öryrkjum farið fjölgandi síðan um síðustu aldamót en konur hafa alla 

tíð verið í meirihluta í hópi öryrkja á Íslandi. Þó er ákveðin breyting að eiga sér stað í yngsta 

aldurshópnum í þá átt að karlmenn eru orðnir fleiri. Á aldursbilinu 18 ára til 29 ára eru 

karlkyns öryrkjar fleiri og hafa verið í meirihluta síðastliðin tíu ár, einblínt verður á þann 

aldurshóp í þessari ritgerð. Munurinn á milli kynjanna hefur aukist jafnt og þétt síðan árið 

2009 en árið 2018 voru karlkyns öryrkjar á aldrinum 18 til 29 ára alls 1035 á meðan 

kvenkyns öryrkjar voru 796 talins (Tryggingastofnun, 2018-b). Helsta ástæða örorkumats 

hjá körlum eru geðraskanir en árið 2016 var tæplega helmingur karla á örorku vegna 

geðraskana (Velferðarráðuneytið og Hagstofa Íslands, 2017).   

Þessar staðreyndir hafa vakið fagfólk til umhugsunar um hvað búi að baki þessum 

breytingum. Í þessari ritgerð verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hvað orsakar fjölgun öryrkja í hópi ungra karlmanna á Íslandi? Einnig verður leitast við að 

skoða hvernig er hægt að sporna gegn þeirri fjölgun og fjallað um þá þekkingu sem til 

staðar er um efnið.  

Í upphafi verður greint frá helstu hugtökum sem notast verður við í ritgerðinni. Næst 

verður fjallað um það hvernig löggjöfin hefur þróast í þessum málaflokki hérlendis og 

hvernig  örorkumati er háttað. Þar á eftir verður efni ritgerðarinnar sett í fræðilegt 

samhengi en fjallað verður um tvær fræðikenningar og tengingar þeirra við efni 

ritgerðarinnar. Þá verður leitast við að svara rannsóknarspurningu ritgerðarinnar með því 

að skoða ólíka áhrifaþætti þess að ungir karlmenn verða öryrkjar. Farið yfir hvað breyst 

hefur síðasta áratuginn og áhrif efnahagshrunsins á stöðu þeirra. Hópur ungs fólks sem er 

hvorki í skóla né vinnu (NEET) verður kynntur til sögunnar og fjallað um brottfall nemenda 

úr íslenskum framhaldsskólum. Loks verður fjallað um foreldra og samfélagsmiðla sem 



7 

ytri áhrifaþætti og að lokum vægi geðraskana í þessum viðkæma hópi. Þegar staðan hefur 

verið greind verður sýnt fram á hvaða lausnir séu í sjónmáli en þar má helst nefna 

snemmtæka íhlutun, betri nýtingu úrræða og samstarf þeirra sem koma að málefnum 

þessara einstaklinga. Í kjölfarið er farið yfir hvernig örorkulífeyrismálum er háttað hjá 

nágrannaþjóðum á Norðurlöndum. Síðast en ekki síst verður fjallað um þær breytingar 

sem hugsanlega eru að fara að eiga sér stað hérlendis. Í síðustu tveimur köflunum verður 

greint frá niðurstöðum ritgerðar og svo lokaorðum höfundar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fræðilegur bakgrunnur ritgerðarefnis kynntur, en helstu hugtök 

ritgerðarinnar verða skilgreind, auk þess sem fjallað verður um hvernig örorkumati er háttað. 

2.1 Öryrkjar 

Í daglegu tali eru öryrkjar þeir einstaklingar sem fá örorkulífeyri frá Tryggingastofnun ríkisins. 

Samkvæmt íslenskri orðabók er örorka „(mikil eða alger) skerðing á starfsgetu (af slysi eða 

veikindum, t.d. lömun)“ (Mörður Árnason, 2002, bls. 1873) og öryrki „Maður sem hefur tapað 

minnst fjórða hluta starfsorku sinnar vegna heilsubilunar, meiðsla e.þ.h.“ (Mörður Árnason, 

2002, bls. 1875). 

Örorkumat Tryggingastofnunar byggist á læknisfræðilegum einkennum einstaklings. Í 

matinu er í raun verið að meta þá getu til starfa sem einstaklingur hefur misst. Ef einstaklingur 

er metinn öryrki er hann á sama tíma metinn sem einstaklingur með skerta starfsgetu. Með 

því er átt við að viðkomandi sé með einhvers konar læknisfræðilega skerðingu sem hamlar 

honum. Tryggingastofnun notast við matsstaðal sem skiptist í andlega og líkamlega færni, 

nánar verður fjallað um hann síðar í ritgerðinni (reglugerð um örorkumat nr. 379/1999). Mat 

Tryggingastofnunar svipar til þeirrar skilgreiningar sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur 

á örorku. Fyrir utan læknisfræðileg einkenni er horft á hugtökin athafnir og þátttaka. Horft er 

til þess hvað einstaklingurinn gerir í sínu umhverfi og hvaða takmarkanir gætu verið á 

athöfnum hans og þátttöku. Skoðuð er geta og frammistaða einstaklings í tengslum við 

athafnir og þátttöku. Einnig er tekið til annara atriða svo sem einstaklingsbundinna þátta og 

umhverfisþátta (World Health Organization, 2013). 

2.2 Geðraskanir 

Geðraskanir hafa fylgt mannfólkinu frá upphafi en voru á árum áður ekki viðurkenndar sem 

sjúkdómar líkt og þær eru í dag. Viðhorfin gagnvart þeim hafa breyst mikið á síðustu áratugum 

sem og meðferðarúrræði. Árið 2016 var áætlað að einn af hverjum sex í heiminum væru með 

eina eða fleiri geðröskun. Talið er að um 4% jarðarbúa hafi glímt við annað hvort kvíða eða 

þunglyndi á þeim tímapunkti, í mismiklu mæli þó. Á Íslandi var áætlað að um 16,5% 

landsmanna hafi verið með geðröskun árið 2016 (Ritchie og Roser, 2018). 
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Ekki er að finna eina alþjóðlega skilgreiningu á geðröskun. Flestir ganga í gegnum erfið tímabil 

þó er ekki þar með sagt að allir séu með greinanlegar geðraskanir. Áhrifaþættirnir eru bæði 

flóknir og margir. Sem dæmi getur verið mikill einstaklingsmunur, menningarmunur sem og 

ólík fræðileg viðhorf og svo framvegis. Hér á landi hefur félagsmálaráðuneytið þó sett fram 

sína skilgreiningu á geðröskun sem er eftirfarandi: „...að einstaklingur búi við andlega líðan 

eða ástand sem skerðir möguleika hans til lífsgæða, tilfinningalegra og/eða félagslegra 

samskipta, þátttöku í námi eða starfi eða virkni í samfélaginu að öðru leyti“ 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006, bls. 26). 

Til eru ýmis greiningartæki til að greina geðraskanir, eins og DSM-5 greiningartækið sem er 

meðal annars notað víða af fagfólki en það inniheldur flokkun á þeim geðröskunum sem hafa 

verið skilgreindar til dagsins í dag. Fyrir hverja geðröskun sem er tekin fyrir er listi einkenna 

sem verða að vera til staðar í ákveðið langan tíma en einnig einkenni og skilyrði sem þarf að 

útiloka til að geta greinst með ákveðna geðröskun (American Psychiatric Association, 2018). 

Einnig má nefna ICF sem er alþjóðlegt flokkunarkerfi um færni, fötlun og heilsu sem var þróað 

af Alþjóðaheilbrigiðismálastofnuninni og er stuðst við víðsvegar um heim. ICF inniheldur tvo 

stofna, í fyrsta lagi færni og fötlun sem tekur til líkamsstarfsemi, líkamsbyggingar, athafna og 

þátttöku en í öðru lagi aðstæður sem taka til umhverfisþátta og einstaklingsbundinna þátta 

(World Health Organization, 2015). 

  



10 

3 Löggjöf á Íslandi  

Frá síðustu aldamótum hefur öryrkjum á Íslandi farið stöðugt fjölgandi en það tók Íslendinga 

langan tíma að fylgja nágrannalöndum sínum eftir í hinum ýmsu málefnum, ekki síst í þróun 

félagslegra trygginga. Árið 1909 voru sett lög um almenna ellistyrktarsjóði en þar var heimild 

til að veita styrk til heilsubilaðra einstaklinga sem voru yngri en 60 ára þegar þörfin væri brýn. 

Með þeim lögum má segja að grunnurinn að örorkutryggingu hafi verið kominn. Í upphafi var 

því einblínt á einstaklinga yfir sextugu og þar af leiðandi elllilífeyri. Árið 1936 fengu öryrkjar 

meiri hljómgrunn í íslenskri löggjöf þegar lög um alþýðutryggingar tóku gildi. Í lögunum var 

tekið til örorku sem og slysa, atvinnuleysis, veikinda og elli. Samkvæmt þeim lögum var 

örorkulífeyrir fyrir þá sem voru metnir að minnsta kosti 50% öryrkjar ef talin var fjárhagsleg 

þörf á. Á þessum tíma var ekki nein atvinna í boði fyrir öryrkja né annars konar þjálfun (Stefán 

Ólafsson, 1999; Jóhann Sæmundsson, 1943). 

Við stofnun íslenska lýðveldisins árið 1944 var réttur einstaklinga til aðstoðar vegna 

örorku tryggður sérstaklega í stjórnarskránni en 76. grein hljóðar svo „Öllum, sem þess þurfa, 

skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar 

og sambærilegra atvika“ (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr.33/1944). 

Undirstaðan að því almannatryggingakerfi sem nú er í gildi kom með lögum sem tóku gildi 

árið 1947. Með þeim lögum varð örorkulífeyrir fyrir þá sem voru að minnsta kosti 75% öryrkjar 

jafn hár og ellilífeyrir. Örorkulífeyrir varð síðan tekjutengdur árið 1992 með þeim hætti að ef 

aðrar tekjur einstaklings til dæmis vegna atvinnu færu yfir ákveðna upphæð myndi lífeyririnn 

skerðast. Núverandi lög um almannatryggingar tóku síðan gildi árið 2007 og þar kveður á um 

lífeyrisgreiðslur til þeirra einstaklinga sem eru metnir til örorku (Stefán Ólafsson, 1999; lög um 

almannatryggingar nr. 100/2007). 

3.1 Örorkumat 

Samkvæmt lögum um almannatryggingar nr. 100/2007 er örorkulífeyrir fyrir þá einstaklinga 

sem geta ekki unnið fullt starf vegna skertar starfsgetu. Til þess að einstaklingur eigi rétt á 

örorkulífeyri þarf viðkomandi að vera á aldrinum 18-67 ára, hafa verið búsettur á Íslandi að 

minnsta kosti þrjú síðustu ár og vera metinn til að lágmarki 75% örorku samkvæmt 

örorkumatsstaðli Tryggingastofnunar ríkisins. Örorkumat er oftast tímabundið en það fer eftir 

aðstæðum hjá hverum og einum. Til viðbótar er örorkustyrkur sem miðast við 50% örorkumat 

en hann er ætlaður þeim sem hafa mikil útgjöld vegna örorku sinnar, til dæmis út af 
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læknishjálp, lyfjum eða hjálpartækjum. Ekki verður nánar fjallað um örorkustyrk þar sem hann 

er ekki umfjöllunarefni ritgerðarinnar (lög um almannatryggingar nr. 100/2007; 

Tryggingastofnun, e.d-a og -b). 

Víða erlendis er krafa um ákveðna reynslu af vinnumarkaði til þess að fá örorkulífeyri, fólk 

verði að vinna sér inn réttindin. Hér á landi eru ekki slíkar reglur, því getur einstaklingur á 

Íslandi orðið öryrki strax við 18 ára aldur án þess að hafa nokkurn tíman farið út á 

vinnumarkað. Tryggingastofnun hefur þó heimild til þess að láta fólk gangast undir mat vegna 

möguleika til endurhæfingar og vísa í viðeigandi endurhæfingu áður en örorkumat fer fram. 

Tryggingastofnun hefur í auknum mæli farið að nýta þessa lagagrein og vísa fólki í 

endurhæfingu, vegna aukins fjölda umsókna (Nordic Social Statistical Committee, 2017; lög 

um félagslega aðstoð nr. 99/2007; Arnhildur Hálfdánardóttir, 2017).  

Ákveðið ferli þarf að fara af stað áður en einstaklingur er metinn sem öryrki. Þeir sem 

sækja um örorkulífeyri leita til Tryggingastofnunar ríkisins en hún starfar undir 

félagsmálaráðuneyti og hlutverk hennar er að starfa samkvæmt lögum um félagslega aðstoð 

nr. 99/2007, lögum um almannatryggingar nr.100/2007 og öðrum reglugerðum sem 

ráðuneytið setur samkvæmt lögunum. Stofnunin sér um framkvæmd örorkumats og útborgun 

lífeyris til bótaþega (Tryggingastofnun, e.d.-c).  

 Til þess að sjá hvort réttur til örorkulífeyris er til staðar þarf að ganga í gegnum svokallað 

örorkumat og vera þá metinn til 75% örorku. Í upphafi fer fólk yfirleitt í skoðun hjá sínum eigin 

lækni sem fer eftir örorkumatsstaðli en hann tekur til læknisfræðilegra einkenna einstaklings. 

Síðan tekur Tryggingastofnun ríkisins við en hún tekur við umsókum og sér um framkvæmd 

örorkulífeyri. Umsókn þarf að fylgja læknisvottorð, útfylltur spurningalisti um færniskerðingu, 

tekjuáætlun viðkomandi, staðfesting um að einstaklingur hafi sótt um hjá sínum lífeyrissjóði 

eða að ekki sé réttur á greiðslum og upplýsingar um nýtingu skattkorts.  Yfirlæknir 

Tryggingastofnunarinnar metur síðan hvort réttur sé til staðar eða ekki, út frá niðurstöðu 

örorkumats. Í matinu er farið eftir staðli sem byggist á læknisfræðilega viðurkenndum 

sjúkdómum eða fötlun (Tryggingastofnun, e.d.-a).  

Örorkumatsstaðallinn sem notast er við skiptist í tvo hluta. Fyrri hlutinn inniheldur 

líkamlega þætti og þeir eru: Að ganga á jafnsléttu, að ganga í stiga, að sitja á stól, að standa, 

að rísa á fætur, að beygja og krjúpa, að nota hendurnar, að lyfta og bera, að teygja sig, tal, 

heyrn, sjón, stjórn á hægðum og þvagi og endurtekinn meðvitundarmissir. Seinni hlutinn tekur 
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til andlegra þátta og þeir eru: Að ljúka verkefnum, daglegt líf, álagsþol og samskipti við aðra. Í 

fyrri hlutanum eru fjórtán þættir sem gefa að hámarki 210 stig en einstaklingur þarf að fá 

fimmtán stig samanlagt úr þeim hluta til þess að vera metin að lágmarki 75% öryrki. Seinni 

hlutinn samanstendur af fjórum þáttum sem gefa að hámarki 34 stig og þar þarf einstaklingur 

að vera með tíu stig samanlagt til að vera metinn að minnsta kosti 75% öryrki. Örorkumatið er 

þó ekki staðfest nema af fagaðila, matslistinn einn og sér hefur ekki úrslitavald (lög um 

almannatryggingar nr. 100/2007; reglugerð um örorkumat nr. 379/1999). 
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4 Kenningar 

Í þessum kafla verður greint frá tveimur kenningum sem leitast verður við að tengja 

viðfangsefni ritgerðarinnar. Fyrst verður greint frá vistfræðikenningu Urie Bronfenbrenner því 

næst verður kenning Erik H. Erikson um sálfélagslegan þroska manneskjunnar kynnt til 

sögunnar. 

4.1 Vistfræðikenning Bronfenbrenner 

Urie Bronfenbrenner var sálfræðingur sem ruddi brautina í hugmyndum um samspil 

persónuleika einstaklings og umhverfis. Stærsta afrek á hans ferli er vistfræðikenningin en hún 

fjallar um þetta samspil og hvernig það hefur áhrif á líf og þroska einstaklings. Einstaklingurinn 

er sjálfur virkur þátttakandi í þroska sínum en einnig hefur umhverfið stórt hlutverk (Erikson, 

1979). 

Bronfenbrenner útskýrði samspil þessara þátta með fimm kerfum sem hlaðast utan um 

hvert annað, innst er einstaklingurinn sjálfur. Nærkerfi (e. microsystem) inniheldur nánasta 

umhverfi einstaklings svo sem heimili, skóli og vinna. Þar á eftir kemur svokallað miðkerfi (e. 

mesosystem) sem eru samskiptin og tengslanetið innan nærkerfisins, en einstaklingurinn 

tekur virkan þátt í þessum samskiptum. Til að mynda geta atburðir heima fyrir haft áhrif á 

gengi barns í skóla og öfugt. Þar fyrir utan er stofnanakerfið (e. exosystem) sem inniheldur 

þætti sem tengjast einstaklingnum óbeint en hefur þó áhrif á líf hans að einhverju leyti, til 

dæmis vinnustaður foreldra og ákvarðanir sem eru teknar þar. Heildarkerfið (e. macrosystem) 

er ysta kerfið og er félagslegt umhverfi sem hin minni kerfi eru hluti af svo sem menning og 

hugmyndafræði (Bronfenbrenner, 1979). Að lokum er það lífkerfið (e. chronosystem) sem 

bættist síðar við kenninguna. Það tengist inn á öll hin kerfin og snýst um þær breytingar sem 

hafa áhrif á líf einstaklings. Bronfenbrenner segir tvenns konar breytingar í þessu kerfi geti haft 

áhrif á líf einstaklingsins. Annars vegar staðlaðar breytingar (e. normative) eins og að byrja í 

skóla eða komast á kynþroskaaldur. Hins vegar óstaðlaðar breytingar (e. nonnormative) líkt og 

dauðsfall í fjölskyldu eða skilnaður (Bronfenbrenner, 1986).   

Hægt er að skoða þessa kenningu í samhengi við efni ritgerðarinnar. Einstaklingurinn í 

miðjunni er ungur karlmaður sem metinn hefur verið til örorku. Kerfin utan um hann eru síðan 

þeir þættir sem hafa bein og óbein áhrif á líf hans. Í nærkerfinu gætu verið erfiðar 

heimilsaðstæður sem valda honum vanlíðan. Miðkerfið túlkast þannig að vegna þess að 

honum leið illa hafði það áhrif á gengi hans í skóla sem olli því að hann hætti í skólanum. Í 
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stofnanakerfi er slæmt ástand á vinnustað föður hans sem bitnar á stráknum og veldur spennu 

á heimilinu. Heildarkerfið gæti til dæmis verið örorkulöggjöfin sem gerir honum kleift að verða 

öryrki við 18 ára aldur. Í lífkerfinu gengur hann í gegnum þær stöðluðu breytingar að komast 

á kynþroskaaldur og síðan óstaðlaðar að foreldrar hans skilja í kjölfar erfiðs heimilisástands. 

Samkvæmt kenningunni hafa atburðir í einu kerfinu áhrif á öll kerfin, það smitar út frá sér. Það 

geta bæði verið jákvæð og neikvæð áhrif.  

4.2 Sálfélagsleg stig Erik H. Erikson 

Erik H. Erikson var þýsk-amerískur þróunarsálfræðingur og talinn einn af áhrifamestu 

sálgreinum 20. aldar. Í hans þekktustu kenningu er fjallað um sálfélagslegan þroska 

manneskjunnar en hún var fyrsta þroskakenningin sem spannaði yfir allt lífið, frá fæðingu til 

andláts. Til útskýringar á kenningu sinni skiptir hann sálfélagslegum þroska manneskjunar í 

átta stig þar sem hvert stig hefur ákveðið þroskaverkefni sem einstaklingur þarf að leysa. 

Átökin við að leysa verkefnin stuðla að mótun persónuleikans og er hvert stig talið vera 

grunnur að velmegun einstaklingsins í framtíðinni. Erikson lítur svo á að stigin séu næmiskeið 

þar sem ákveðin örvun eða skortur á örvun geti geti leitt til misbrests í þroska (Erikson 

Institute, e.d). 

Fyrsta árið í lífi barns er upphafstigið í kenningu Erikson. Þar læra börn hvort þau eigi að 

sýna traust eða tortryggni út frá því hvort þörfum þeirra sé mætt, til dæmis næring og huggun. 

Barn sem fær þá huggun og næringu sem það þarfnast frá umönnunaraðila mun læra að 

treysta fólki. Ef þörfunum er ekki fullnægt verða börn hinsvegar tortryggin (Erikson, 1950; 

Erikson og Erikson, 1997). 

Annað stigið tekur til barna frá eins árs til þriggja ára. Þar er tekist á um sjálfstæði eða 

skömm og efasemdir. Börnin uppgötva að þau geta stjórnað eigin hegðun og ef þeim tekst það 

þróa þau með sér sjálfstæði. Ef þau á hinn bóginn eru hindruð í sjálfstæði sínu fara þau að 

efast um sjálf sig og upplifa skömm yfir eigin ósjálfstæði (Erikson, 1950; Erikson og Erikson, 

1997). 

Undir þriðja stigið falla börn frá þriggja til fimm ára. Stigið snýst um frumkvæði eða 

sektarkennd. Börn á þessum aldri þurfa að læra að takast á við hegðun sína, eins og að ráða 

við mikla spennu. Þegar börnum tekst að takast á við hegðun sína þróa þau með sér frumkvæði 

og líður eins og þau séu hæf (Erikson, 1950; Erikson og Erikson, 1997). 
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Á fjórða stiginu eru fyrstu ár grunnskólagöngunar, frá fimm til tólf ára. Þar er fjallað um 

iðjusemi eða minnimáttarkennd. Börnin þurfa að tileinka sér félagslega og fræðilega færni á 

þessum árum. Félagslegur samanburður á sér stað og sjálfsálit þeirra er metið út frá getu 

þeirra og afköstum í samanburði við aðra. Ef börnum tekst ekki að þróa með sér nýja hæfileika 

finna þau ekki til atorkusemi og upplifa sig vera ófullnægjandi (Erikson, 1950; Erikson og 

Erikson, 1997). 

Fimmta stigið eru unglingar þrettán ára til tvítugs. Stigið snýst um mótun sjálfsmyndar eða 

hlutverkabrengl. Unglingar horfast í augu við hver þau vilja verða með tilliti til stöðu sinnar, 

trúar, hegðunar og framkomu. Þegar unglingum tekst að finna sig og hlutverk sitt í lífinu er 

líklegra að þeir þrói með sér sterka sjálfsvitund. Ef þetta mistekst verða unglingarnir ráðavilltir 

og draga sig í hlé (Erikson, 1950; Erikson og Erikson, 1997). 

Sjötta stigið fjallar um ungt fólk á aldrinum 20 til 30 ára. Stigið snýst um nánd eða 

einangrun. Þessi áratugur snýst um að gefa af sjálfum sér, mynda náin tengsl og skuldbinda 

sig. Ef vel tekst til á þessu stigi eiga einstaklingar í góðu og nánu sambandi við aðra. Að öðrum 

kosti getur fólk orðið mjög einangrað og einmana (Erikson, 1950; Erikson og Erikson, 1997). 

Sjöunda stigið tekur til fólks á miðjum aldri, 40 til 50 ára. Hér er fjallað um þróun eða 

stöðnun. Áskorunin er að vera skapandi, afkastamikill og hlúa að yngri kynslóðum. Fólki sem 

tekst vel til á þessu á stigi verður skapandi og öflugt sem gagnast þeim sjálfum jafnt og öðrum. 

Erikson taldi að ef ekki tækist vel á þessu stigi yrði fólk sjálfhverft, óvirkt og upplifði að það 

skipti engu máli og hefði ekki lagt neitt að mörkum fyrir komandi kynslóðir (Erikson, 1950; 

Erikson og Erikson, 1997). 

Síðasta stigið nær frá sextugu til dauðadags. Þar er litið til baka yfir líf einstaklingins og 

hvort hann upplifi algjöra sátt við eigið líf eða örvæntingu. Einstaklingur sem lifir í sátt hefur 

þróað með sér andlega ró, heilbrigði og visku, nýtur lífsins og óttast ekki dauðann. Ef þessi 

lífsmarkmið eru hinsvegar ekki uppfyllt upplifir einstaklingur líf sitt vera innantómt og hræðist 

dauðann (Erikson, 1950; Erikson og Erikson, 1997). 

Hægt er að skoða unga karlmenn sem verða öryrkjar út frá stigum Erikson. Ef eitthvað 

misferst á einu stigi, hefur það áhrif á allt lífsferlið. Unglingsárin er mikill mótunartími í lífi fólks 

og það sem á sér stað á þeim árum getur haft mikið að segja fyrir framtíðina. Að finna hvert 

hlutverk sitt í lífinu er stórt verkefni og mikið sem liggur undir. Mótun sjálfsmyndar felst meðal 

annars í því að finna hvar áhugasvið manns liggur og við hvað maður vill starfa (Erikson, 1995). 
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Hægt er að segja út frá kenningu Erikson að ef unglingsdrengur finnur ekki sína hillu í lífinu eða 

nær ekki að móta sjálfsmynd sína til fulls mun það geta leitt til þess að hann fari að draga úr 

virkni sinni í samfélaginu og vanlíðan hans eykst. Þegar sjálfsmynd hefur verið mótuð á 

unglingsárunum fer athyglin að miðast meira út á við, að öðru fólki. Að skuldbinda sig öðrum 

felst í því að fórna einhverju og til þess þarf að vera með sterka sjálfsmynd. Það er því hægt að 

ímynda sér að þeir einstaklingar sem ekki hafa fundið ástríðu sína eða hvert hlutverk sitt er í 

lífinu geti átt í erfiðleikum með að tengjast öðru fólki og fari að einangra sig.  

Þetta ferli, að fullorðnast, er að verða flóknara verkefni en áður. Það er ekki eitt stig sem 

tekur við af öðru á ákveðnum tímum þó slík viðhorf séu enn ríkjandi víða. Ferlið sem slíkt er 

ekki lengur algilt, að fara úr skóla inn á vinnumarkað og síðan yfir í hjónaband og barneignir 

(Lorentzen, Bäckman, Ilmakunnas og Kauppinen, 2019). Það getur skapað hlutverkabrengl líkt 

og Erikson fjallar um. Einstaklingurinn uppfyllir ekki kröfur samfélagsins um að mennta sig eða 

fara á vinnumarkað. Fjölgun í hópi ungra öryrkja getur verið vísbending um að það sé brestur 

í þessu ferli en þeir einstaklingar sem eru með lágt menntunarstig og takmarkaða reynslu á 

vinnumarkaði eru líklegri til þess að verða fyrir félagslegri höfnun, einangrun og ýmsum 

veikindum (Bäckman, Jakobsen, Lorentzen, Österbacka og Dahl, 2015; O‘Dea, o.fl., 2014). 
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5 Hvað veldur? 

Í þessum kafla verður leitast við að skýra hvað gæti valdið fjölgun ungra karlmanna í hópi 

öryrkja. Staðan er margþætt og ekki hægt að skýra hana til fulls en hér verður fjallað um ýmsa 

þætti til þess að varpa ljósi á málið. Fyrst verður fjallað um þau áhrif sem efnahagshrunið árið 

2008 hafði á stöðu ungs fólks á Íslandi. Þá verður greint frá hópi ungmenna sem hvorki er í 

vinnu né skóla (NEET). Skýrt verður frá umfangi brottfalls úr framhaldsskólum á Íslandi. Næst 

verður fjallað um ytri þætti svo sem uppeldisaðstæður og notkun samfélagsmiðla. Að lokum 

verður fjallað um geðraskanir og hvernig þær tengjast neyslu vímuefna.  

5.1 Síðastliðinn áratugur 

Eins og áður hefur komið fram hefur munurinn á fjölda karla og kvenna í yngsta hóp öryrkja 

verið að aukast síðastliðinn áratug. Það er fróðlegt að velta því upp hvað hefur verið að eiga 

sér stað á þessu tímabili sem gæti verið orsakaþáttur?  

Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 urðu miklar breytingar á ýmsum sviðum 

þjóðfélagsins, ekki síst í velferðarmálum (Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2012). Við tók 

mikill niðurskurður í heilbrigiðiskerfinu, atvinnuleysi jókst til muna og öngþveiti ríkti í 

samfélaginu. Töluvert fleiri karlmenn urðu atvinnulausir á þessum tíma. Þó hefur dregið úr 

atvinnuleysi en árið 2018 var hlutfallið 2,1% á Íslandi og þar af mest hjá körlum á aldrinum 16-

24 ára. Í þeim aldurshópi er hlutfall atvinnulausra 6,5% hjá körlum á meðan það er 5,6% hjá 

konum á sama aldri (Hagstofa Íslands, e.d-a og -b). Almennt er talið að þegar atvinnuleysi á 

Íslandi aukist verði fjölgun á nýgengi öryrkja á sama tíma (Tryggvi Þór Herbertsson, 2005). Hins 

vegar kom annað í ljós í kjölfar efnahagshrunsins, því þrátt fyrir fjölgun atvinnulausra varð 

nýgengi öryrkja ekki jafn mikið og óttast var. Stjórnvöld voru með heilmikil viðbrögð til að 

sporna við þróun frekari félagslegra erfiðleika og lögðu meðal annars aukna áherslu á 

starfsendurhæfingu og aukið fjármagn var sett í úrræði eins og VIRK sem verður nánar fjallað 

um síðar í ritgerðinni. Áherslum var breytt hjá Tryggingastofnun auk ýmissa annara aðgerða 

er meðal þess sem hafði áhrif (Hrafnhildur Tómasdóttir, 2012).  

5.2 NEET hópurinn 

Sá hópur sem hefur verið einna lengst að ná sér á strik eftir hrunið er ungt fólk sem er hvorki 

í námi eða vinnu. Sá hópur hefur verið skilgreindur af OECD sem NEET, sem þýðir Not in 

Employment, Education or Training (Carcillo, Fernández, Königs og Minea, 2015). Ungir 
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karlmenn eru líklegri en ungar konur til þess að tilheyra þessum hópi en aðrir áhrifaþættir eru 

til að mynda þunglyndi, notkun kannabisefna og slök félagsleg virkni. Árið 2016 féllu 4,5% 

íslenskra karlmanna á aldrinum 15-29 ára undir þennan hóp (OECD, 2018; O‘Dea o.fl. 2014). 

Heilmikil tengsl eru á milli þessara þátta og hafa rannsóknir sýnt að þeir einstaklingar sem 

hverfa frá námi eiga erfiðara með að fóta sig á vinnumarkaði (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2018). 

Þegar ungt fólk hverfur af vinnumarkaði hefur það áhrif á samfélagið í heild og 

velferðarkerfið en ekki síst þau sjálf. Rannsóknir sýna að því lengur sem einstaklingur er í 

þessari stöðu, að vera án atvinnu og ekki í námi, aukast líkurnar á að andleg líðan viðkomandi 

versni, sjálfstraustið minnki og það dragi úr virkni viðkomandi í samfélaginu (Vancea og Utzet, 

2017; Ómar Valdimarsson, 2014). Rannsókn O‘Dea og félaga um einkenni NEET hópsins (2014) 

sýndi fram á að þunglyndir einstaklingar upplifa mikið eirðarleysi og eiga í erfiðleikum með að 

skipuleggja framtíðaráform sín. Þeir dragi úr félagslegri þátttöku sinni og rjúfi mikilvæg 

sambönd. Vanvirkni eykur svo líkurnar á vanlíðan, einstaklingar sem tilheyra NEET hópnum 

eru líklegri til þess að upplifa einkenni þunglyndis, félagslega einangrun og óvissu um hlutverk 

sitt. Það má því segja að þetta virki á báða bóga, að upplifa vanlíðan getur leitt til þess að 

einstaklingur dragi sig til hlés en það að einstaklingur sé hvorki í skóla né vinnu getur leitt til 

vanlíðunar. Þannig að það má segja að vanlíðan og vanvirkni séu nátengd og misjafnt eftir 

aðstæðum hver orsökin eða afleiðingin er.  

Þessi hópur fer stækkandi í Evrópu og það endurspeglar þann vanda sem er í 

nútímasamfélagi, það er margt sem bendir til þess að þegar fjöldi ungs fólks hverfur af 

vinnumarkaði hafi slíkt íþyngjandi áhrif á hagkerfið og samfélagið í heild. Sumir þessara 

einstaklinga eru í einhvers konar millibilsástandi, til dæmis á milli starfa. Aðrir í þessum hópi 

eru einstaklingar sem fara aldrei aftur út á vinnumarkað og sækja um örorkubætur 

(Sveinsdóttir, Eriksen, Baste, Hetland og Reme, 2018). Þó svo ástandið sé til skamms tíma líkt 

og atvinnuleysi eða að flosna upp úr námi geta áhrifin verið til langs tíma á atvinnutækifæri og 

möguleika á innkomu einstaklings (Carcillo o.fl., 2015). Mikilvægt er að þessi hópur upplifi sig 

sem virka þátttakendur í samfélaginu og fái lausn sinna mála svo að þeir lendi ekki í langtíma 

atvinnuleysi og vanvirkni.   
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5.3 Brottfall úr skólum 

Brottfall úr framhaldsskólum er viðvarandi vandi í íslensku samfélagi. Árið 2016 var hæsta 

hlutfall brottfalls úr skólum á Íslandi samanborið við allar Norðurlandaþjóðirnar og Evrópu í 

heild. Hér er vægi vinnuþátttöku á unga aldri meira en gerist á Norðurlöndunum sem gerir það 

að verkum að íslensk ungmenni eru líklegri en jafnaldrar þeirra á hinum Norðurlöndunum til 

að hætta í námi. Þar fyrir utan eru helstu orsakir brottfalls úr námi taldar vera persónulegir 

eða fjölskyldutengdir þættir ásamt námsörðugleikum og félagsefnahagslegum áhættuþáttum. 

Á Íslandi eru drengir helmingi líklegri til þess að hverfa frá námi en stúlkur (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2018; Grundfelder, Rispling og Norlén, 2018). Rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal 

og Atla Hafþórssonar um brottfallsnemendur á Íslandi (2018) sýndi fram á að það eru margar 

ólíkar ástæður fyrir brottfalli nemenda og mismunandi þættir sem hafa áhrif. Námsárangur er 

stór þáttur en í því samhengi skiptir líka máli metnaður og skuldbinding við námið. Andleg 

líðan og félagsleg skuldbinding hefur áhrif sem og hvort nemandi samsami sig við skólann eða 

ekki. 

Í doktorsrannsókn sinni fjallaði Sigrún Harðardóttir um líðan framhaldsskólanema. Fram 

kom hjá henni að það væru tengsl milli sálfélagslegrar líðanar og námsframvindu. Líklegra var 

að þeir nemendur sem upplifðu lélega sálfélagslega líðan og athyglis- og hegðunarerfiðleika 

við upphaf framhaldsskólanáms væri í meiri áhættu að hætta í skóla áður en námi lyki en þeir 

sem glímdu ekki við slíkt. Þeir nemendur sem glímdu við námsörðugleika upplifðu vanlíðan og 

neikvæð áhrif sem kom til vegna samanburðar við samnemendur (Sigrún Harðardóttir, 2015). 

Í skýrslu Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands frá árinu 2016 um stöðu ungra öryrkja 

kom fram að ákveðinn hluti einstaklinga úr þeim hópi flosnar úr námi í aðdraganda þess að 

verða öryrki. Meira en helmingur þátttakenda hafði lokið grunnskóla og farið í framhaldsskóla 

en hætt námi, að meðaltali við 18 ára aldurinn. Helstu ástæður meðal karlmanna að hætta í 

framhaldsskóla voru áhugaleysi, veikindi, námsörðugleikar og vanlíðan í skóla (Guðný 

Bergþóra Tryggvadóttir, Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og Ásdís Aðalbjörg Arnalds, 

2016). Finnsk rannsókn sýndi jafnframt fram á að ungir karlmenn voru ólíklegri en ungar konur 

til þess að hafa verið á vinnumarkaði eða í námi áður en viðkomandi sótti um örorku (Mattila-

Holappa, Joensuu, Ahola, Vahtera og Virtanen, 2016). 
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5.4 Ytri áhrifaþættir 

Margt býr í umhverfi einstaklings sem getur haft áhrif á það hvernig hann þroskast og hvaða 

ákvarðanir hann tekur í lífinu. Foreldrar eru fyrirmyndir barnanna sinna og það ber að líta til 

þeirra þegar skoðaðir eru áhrifaþættir. Í þessu samhengi er rétt að kynna félagslegan arf en 

með hugtakinu er átt við að börn geti erft ýmis vandamál frá foreldrum sínum. Dæmi um slík 

vandamál geta verið fátækt, atvinnuleysi eða sjúkdómar (Ejrnæs, Gabrielsen og Nörrung, 

2004).  

Hér á landi er þetta talið vera hluti af vandanum. Börn sem hafa alist upp hjá foreldrum 

sem eru bótaþegar hafa ekki alltaf sömu tækifæri og önnur börn. Á Íslandi eru fjölskyldur sem 

hafa verið áratugi á örorkubótum, eru hálfpartinn fastar í kerfinu og börnin virðast ekki sjá 

neina leið út úr þeim vítahring. Flestir foreldrar vilja að börnin sín lifi góðu lífi. Það er þó 

misjafnt hvað þeir telja vera gott líf. Sumir líta svo á að það besta sé fyrir börnin sín að halda 

áfram að fá stuðning frá kerfinu á meðan aðrir leggja mikið á sig svo börnin fái önnur tækifæri. 

Aðrar rannsóknir taka í sama streng um að menntunarstig foreldra og atvinnuþátttaka þeirra 

spili inn í þegar ungt fólk er að móta sinn starfsferil. Góðar tekjur fjölskyldu eru taldar draga úr 

líkum á atvinnuleysi ungs fólks á meðan atvinnuleysi foreldra er talið stuðla að 

kynslóðaáhrifum og erfiðleikum barnanna við þá áskorun að flytjast úr skóla út á vinnumarkað 

(Kind, 2015). Í rannsókn Ásdísar Aðalbjargar Arnalds og félaga um aðstæður reykvískra 

barnafjölskyldna (2012) kom fram að foreldrar í Reykjavík sem voru á örorkubótum voru 

ólíklegri til að aðstoða börn sín við heimanámið en foreldrar sem voru í launaðri vinnu. Börn 

og ungmenni í þessum fjölskyldum þurfa ríkan stuðning og hvatningu úr nærumhverfi en ekki 

síst frá foreldrum til þess að fara ekki sömu leið (Ómar Valdimarsson, 2014; Weitoft o.fl., 2008; 

Esping-Andersen, 2004).    

Í nútímasamfélagi eru samfélagsmiðlar orðnir stór hluti af lífi fólks. Nærri allir Íslendingar 

hafa aðgang að interneti og langflestir nota samfélagsmiðla. Árið 2018 voru Íslendingar 

virkastir í notkun samfélagsmiðla í allri Evrópu (Eurostat, e.d.). Samfélagsmiðlarnir hafa bæði 

jákvæðar og neikvæðar hliðar. Kröfurnar til ungs fólks eru alltaf að aukast og þar á meðal 

krafan um að vera virkur á samfélagsmiðlum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að ungmenni sem 

nota samfélagsmiðla eru líklegri til þess að meta eigið ágæti út frá endurgjöf á 

samfélagsmiðlum. Notkunin snúist líka um að auka vinsældir meðal jafningja. Einnig eru 
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vísbendingar um að samfélagsmiðlanotkun hafi sterk tengsl við andlega vanlíðan, til dæmis 

lélegt sjálfstraust, kvíða og þunglyndi (Nesi og Prinstein, 2015). 

5.5 Geðræn vandkvæði 

Í kringum síðustu aldamót fór umsækjendum um örorku vegna geðraskana fjölgandi þar sem 

karlmenn eru í meirihluta. Nú eru geðraskanir stærsti sjúkdómaflokkur örorkuþega á Íslandi 

(Tryggingastofnun, 2018-a). Í samanburði við aðra sjúkdómaflokka gera geðraskanir vart við 

sig fyrr á ævinni. Rannsóknir benda til þess að um 75% geðraskana séu komnar fram þegar fólk 

verður þrítugt (Mattila-Holappa, Joensuu, Ahola, Vahtera og Virtanen, 2016; Þingskjal nr. 

1081/2017-2018). Einstaklingar sem sækja um örorku eru oftar en ekki búnir að glíma við 

vanlíðan og erfiðleika í langan tíma án þess að gripið hafi verið inn í og hafa því leitt til 

margþættari og erfiðari vanda. Hluti ástæðu þess að fólk hefur ekki fengið lausn vegna 

andlegra erfiðleika sinna er dýr sálfræðiþjónusta. Sú staðreynd að sálfræðiþjónusta sé ekki 

niðurgreidd hefur þau áhrif að fólk hefur ekki tök á því að leita sér aðstoðar hjá sálfræðingum, 

þó að þörfin sé mikil. Einnig ber að líta til þess að geðheilbrigðisþjónustu er mjög ábótavant 

víða á landsbyggðinni. Þeir landsmenn sem búa ekki í Reykjavík eða á Akureyri þurfa oft að 

ferðast langa leið til að fá aðstoð en sumstaðar kemur geðlæknir ekki nema á nokkura mánaða 

fresti (Guðný Bergþóra Tryggvadóttir o.fl., 2016; Rúnar Snær Reynisson, 2019).  

Ekki er úr vegi að velta upp þeirri spurningu hvort geðraskanir sé orsök eða afleiðing?  

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að hafa atvinnu hefur góð áhrif á heilsufar fólks og að 

atvinnuleysi sé ekki einungis afleiðing geðraskana heldur geti það aftur á móti haft áhrif á að 

viðkomandi þrói með sér geðröskun. Að missa vinnuna getur því haft ákveðið forspárgildi á 

ýmis konar erfiðleika, félagslega eða andlega (Batic-Mujanovic, Poric, Pranjic, Ramic, Alibasic 

og Karic, 2017). Sama má segja um þá einstaklinga sem hverfa frá námi. Þar getur ástæða 

brottfallsins verið andleg vanlíðan en brottfallið getur einnig leitt til þess að einstaklingur þrói 

með sér enn meiri vanda (Kristjana Stella Blöndal og Atli Hafþórsson, 2018; Guðný Bergþóra 

Tryggvadóttir o.fl., 2016).  

Hluti þeirra ungu karla sem fara í gegnum örorkumat eru að koma úr fíkniefnaneyslu, þá 

sérstaklega kannabisneyslu. Oftar en ekki glíma þeir sem eru með fíknivanda einnig við annan 

geðheilbrigðisvanda (Kristín Sigurðardóttir, 2017; Þingskjal nr. 1081/2017-2018). Fyrir þrjátíu 

árum komu fram sterkar vísbendingar um að neysla kannabisefna auki líkurnar á þróun 
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geðklofa og að einstaklingur fari í geðrofsástand (Andréasson, Allebeck, Engström og Rydberg, 

1987).  

Kannabis er mest notaða fíkniefni heims í dag og karlar neyta þess í meira mæli en konur. 

Neysla kannabisefna getur haft alvarlegar afleiðingar en það eru tengsl á milli geðraskana og 

kannabisefna. Það eru þó misjafnar skoðanir á því hvort neysla kannabisefna sé afleiðing 

einkenna geðraskana, það er að einstaklingur noti efnið til að slá á einkenni eða hvort 

geðraskanir séu hreinlega afleiðing neyslunnar. Þó er ljóst að unglingar er viðkvæmari fyrir 

neyslu efnanna en þeir sem eldri eru vegna þess að heili þeirra er enn að þroskast og geta því 

hlotið meiri skaða af. Á sama tíma eru unglingar líklegri til þess að neyta þeirra vegna 

hópþrýstings (Holdridge og Holdridge, 2014). Hér á landi hefur neysla kannabisefna verið að 

aukast síðustu áratugi en hún er algengari meðal karla og mest meðal ungs fólks (Helgi 

Gunnlaugsson, 2018). Árið 2018 höfðu 8% nemenda í 10. bekk á höfuðborgarsvæðinu notað 

kannabisefni einu sinni eða oftar um ævina (Rannsóknir & greining, 2018). Eins og fram hefur 

komið eru tengsl milli kannabis og geðraskana en einnig eru vísbendingar eru um það að 

einstaklingar sem neyta kannabisefna á unglingsárum eru líklegri til þess að verða 

atvinnulausir og sækja síðan um örorkubætur í framtíðinni (Danielsson, Agardh, 

Hemmingsson, Allebeck og Falkstedt, 2014). 
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6 Hvað er til ráða? 

Hvað er til ráða og hvert gæti hlutverk félagsráðgjafa verið í þessu samhengi? Félagsráðgjafar 

eru starfandi á mörgum af þeim stofnunum sem ungir karlmenn í vanda leita, eins og hjá 

félagsþjónustu sveitarfélaganna, Tryggingastofnun og í endurhæfingarúrræðum. Heildarsýn er 

lykilhugtak í starfi félagsráðgjafa sem hægt er að hafa að leiðarljósi þegar kemur að þessum 

málefnum. Heildarsýnin byggist á því að horfa á einstaklinginn í öllu hans umhverfi til þess að 

skilja vanda hans betur og leysa hann á árangusríkan hátt (Healy, 2014). Með því að hafa 

heildarsýn að leiðarljósi í starfi með fólki í vanda er hægt að sjá hvaða hugsanlegu orsakir á 

vandanum og stöðunni gætu verið í umhverfi fólksins og hjá því sjálfu. Í leit að lausnum til að 

sporna gegn nýgengi ungra karlmanna á örorku verður að vera með opinn huga og horfa 

heildrænt á málin. Engir tveir einstaklingar eru eins og ólíkar ástæður liggja að baki vanda hvers 

og eins. Það er því engin töfralausn sem virkar fyrir alla sem eru í svipaðri stöðu eða glíma við 

svipuð vandamál. Þó eru ýmis verkfæri til staðar sem hægt er að hafa að leiðarljósi fyrir 

breiðan hóp fólks. 

Í þessum kafla verður fjallað um nokkur þessara verkfæra. Meðal þess sem hægt er að 

gera er að grípa fyrr inn í vanda hjá einstaklingum með snemmtækri íhlutun til þess koma í veg 

fyrir frekari vanda. Kynnt verða ýmis úrræði eru til staðar hér á landi sem ættu að henta 

þessum hópi. Þó þarf ef til vill að upplýsa almenning betur um þau. Einnig verður fjallað um þá 

staðreynd að því miður virka þjónustukerfin oft á þann máta að þegar einu úrræði lýkur er 

ekkert sem tekur við. Það er mikilvægt að auka samvinnu á milli kerfanna sem snerta unga 

öryrkja. 

6.1 Snemmtæk íhlutun 

Ljóst er að brýnt er að leysa vanda ungra karlmanna sem verða öryrkjar og nauðsynlegt er að 

grípa til markvissra úrræða til að sporna gegn nýgengi örorku hjá ungum karlmönnum. 

Vandinn sem veldur því að þessir einstaklingar grípa til þess ráðs að sækja um örorku byrjar 

oftar en ekki að ágerast snemma eins og fram hefur komið. Fyrir vikið þarf að grípa fyrr inn í 

hjá þessum hópi með úrræðum og forvörnum. Snemmtæka íhlutun má skilgreina á þann máta 

að vandinn eða sjúkdómurinn sé greindur við fyrsta tækifæri og í kjölfarið fylgi inngrip sem er 

sniðið að því sem einstaklingur er að glíma við og er ætlað til að hafa jákvæð langtíma áhrif. 

Snemmtæk íhlutun hefur lengi verið notuð í meðferð við langvarandi sjúkdómum eins og 

krabbameini og hjarta- og æðasjúkdómum með góðum árangri. Ekki er síður mikilvægt að 
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grípa fyrr inn í hjá fólki sem glímir við geðraskanir eða annan vanda (McGorry, Ratheesh og 

O‘Donoghue, 2018).  

Það er stórt og mikið verkefni fyrir stjórnvöld og samfélagið allt að draga úr fjölda ungra 

óvirkra einstaklinga en það er gerlegt. Snemmtæk íhlutun myndi ekki einungis hagnast þessum 

einstaklingum heldur hefur það einnig sannað sig að slíkar aðgerðir hafa góð langtíma áhrif á 

félagshagkerfi. Sama hversu illa staddur einstaklingur er getur hann alltaf notið góðs af því að 

fá inngrip sem er sniðið að honum og hans einstaklingsbundnu þörfum (Carcillo o.fl., 2015; 

O‘dea o.fl., 2014). Rót vandans er eins og gefur að skilja mjög einstaklingsbundin og ekki hægt 

að tengja fjölgun ungra karlmanna á örorku einungis við einn þátt. Þess þá heldur þarf að horfa 

heildrænt á málefnið og hugsa í lausnum. 

6.2 Úrræði 

Hinn svokallaði þriðji geiri er mikilvægur þáttur í þróun úrræða í geðheilbrigðismálum. Þar er 

átt við félagasamtök og sjálfseignastofnanir sem koma oft fram með úrræði sem eru ekki í boði 

hjá hinu opinbera. Nýsköpun kemur til vegna aðkallandi þarfar úr samfélaginu, klókir aðilar sjá 

hvað er hægt að gera til að bæta ástand og þjónustu við ákveðin hóp. Þriðji geirinn leggur oft 

grunnin af úrræðum sem síðan eru styrkt af hinu opinbera og fá þar með viðurkenningu 

(Frumkin, 2005). 

VIRK starfsendurhæfingarsjóður er líklega best nýtta úrræðið en þar er boðið upp á 

þjónustu fyrir einstaklinga með vottaðan heilsubrest og skerta starfsgetu í þeim tilgangi að 

virkja þá aftur til vinnu. Þjónustan er einstaklingsmiðuð og krefst fullrar þátttöku einstaklings 

(VIRK, e.d.-a). VIRK var stofnað árið 2008 meðal annars til þess að draga úr líkum á því að 

einstaklingar sem hverfa frá vinnumarkaði fari á örorku. Erfitt er að meta hvort það standi 

undir þessu hlutverki sínu en mikil eftirspurn er eftir þjónustu hjá VIRK og þangað leita 

einstaklingar sem hafa verið lengi frá vinnumarkaði og glíma við flókinn vanda (VIRK, 2018). 

Meðal þess sem VIRK hefur gert er að þróa sérhæfða starfsendurhæfingu fyrir ungt fólk 

með geðrofsjúkdóma í samstarfi við geðdeild Landspítalans sem byggir á þeirri 

hugmyndafræði að fólk fari beint út á vinnumarkað og fái á sama tíma stuðning og eftirfylgni 

þverfaglegs teymis (VIRK, e.d.-b). 

Það er fleira í boði sem gæti nýst þessum hópi en einnig er í boði starfs- og 

námsendurhæfing á vegum Janusar og Hringsjár. Þar er boðið upp á fjölbreytt námskeið og 
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nám sem miðar að því að fyrirbyggja varanlega örorku og hjálpa fólki að komat aftur út á 

vinnumarkað eða í annað nám (Janus endurhæfing, e.d.; Hringsjá náms- og starfsendurhæfing, 

e.d.).   

Geðhjálp eru samtök sem miða að því að bæta hag fólks með geðraskanir og aðstandendur 

þeirra. Í boði er fjölbreytt þjónusta í formi ráðgjafar, fræðslu og sjálfshjálparhópa.  

Framkvæmdastjóri samtakana hefur gjarnan verið álitsgjafi þegar umræðan um geðheilsu er í 

brennidepli í  samfélaginu (Geðhjálp, e.d.).  

Hugarafl sem var stofnað árið 2003 eru baráttusamtök með stærsta notendahóp á Íslandi. 

Þar er unnið út frá valdeflingu og einstaklingum veittur stuðningur til að ná bata og stjórn á 

eigin lífi. Markmið samtakana er meðal annars að hafa áhrif á íslenskt geðheilbrigðiskerfi og 

auka umræðu um geðheilbrigði (Hugarafl, e.d.).   

Bataskóli Íslands býður upp á nám fyrir einstaklinga sem eru 18 ára og eldri sem glíma við 

geðraskanir en einnig aðstandendur og starfsfólk á heilbrigðis- og velferðarsviði. Fjölbreytt 

nám er í boði endurgjaldslaust (Bataskóli Íslands, e.d.).  

Fólk leitar oft til félagsþjónusta sveitarfélaganna til þess að fá fjárhagsaðstoð í aðdraganda 

örorku. Hlutverk félagsþjónustunnar er ekki síst að sinna félagslegri ráðgjöf sem felst í því að 

veita fólki upplýsingar og leiðbeiningar vegna félagslegra réttindamála, til dæmis í tengslum 

við ferlið að sækja um örorkulífeyri. Þá er samvinna milli stofnana mikilvæg, til að réttar 

upplýsingar komist til skila. Einnig er þar veittur stuðningur vegna persónulegra og félagslegra 

vandamála (lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991).  

Nýjasta viðbótin í þessa flóru er Bergið Headspace sem var nýverið styrkt sem 

tilraunaverkefni til tveggja ára af núverandi ríkisstjórn. Um er að ræða móttöku- og 

stuðningsúrræði fyrir fólk undir 25 ára aldri þar sem boðið er upp á einstaklings- og 

áfallamiðaða þjónustu. Þverfaglegur starfshópur stendur að baki verkefninu. Svipuð verkefni 

hafa borið góðan árangur í Danmörku og Ástralíu. Markmið verkefnisins er auka þjónustu við 

börn og ungmenni, gera hana skilvirkari og reyna að tryggja að þau fái aðstoð eins fljótt og 

auðið er. Áhersla verður lögð á að ferlið verði einfaldað og þarna skapist vettvangur fyrir börn 

og ungmenni þar sem þau geti fengið samband við aðila sem veitir þeim einstaklingsmiðaða 

ráðgjöf, stuðning og beinir málunum í rétta átt (Stjórnarráð Íslands, 2019). Það má því segja 

að stjórnvöld séu að taka þátt í vitundarvakningunni um geðheilbrigðismál í verki með því að 

styðja svona verkefni. Einnig er í gildi geðheilbrigðisáætlun stjórnvalda frá árinu 2016 sem nær 
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til ársins 2020. Hún inniheldur metnaðarfull markmið og ýmsar aðgerðir sem eiga að stuðla að 

auknu geðheilbrigði. Meginþemu áætlunarinnar eru lýðheilsa, geðrækt, forvarnir og bætt 

geðheilbrigðisþjónusta. Þó áætunin sé á vegum heilbrigðisráðuneytis, tengjast aðgerðirnar inn 

á öll svið þjóðlífsins, enda snerta  geðheilbrigðismál alla (Þingskjal nr. 1081/2017-2018). 

6.3 Samþætting kerfa 

Hér að framan hefur verið fjallað lítillega um þau fjölmörgu úrræði sem eru til staðar, jafnframt 

er margt sem bendir til þess að það vanti upp á betra samstarf og aukin sýnileika. Vandinn er 

ekki á ábyrgð einnar ríkisstjórnar, einnar stofnunar eða eins einstaklings. Því er heildarsýn 

félagsráðgjafans sérstaklega gagnleg í þessu samhengi. Til þess að skilja umfang vandans þarf 

að skoða alla þætti sem honum tengjast, hverjar eru hugsanlegar orsakir og afleiðingar. Hér er 

um að ræða samfélagslegt vandamál og til þess að takast á við samfélagslegan vanda þurfa 

allir að taka höndum saman og koma að lausn mála. Má þar nefna ráðuneytin sem snerta 

málefnið: Félagsmálaráðuneyti, heilbrigðisráðuneyti, mennta- og menningarmálaráðuneyti og 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti. Að borðinu verða líka að koma notendur kerfisins, 

aðstandendur og sérfræðingar. Málefni ungra karlmanna sem eru í þessum áhættuhópi snerta 

öll svið þjóðlífsins en raunin er sú að þeir falla stundum á milli þjónustukerfa og eiga ekki 

afturkvæmt, til dæmis ef um brotthvarf úr námi er að ræða. Það er enginn einn sem ber ábyrgð 

og grípur þessa einstaklinga og vísar þeim inn á rétta og viðeigandi braut. Þessir einstaklingar 

vita ekki alltaf hvert þeir eiga að leita þegar á brattann sækir, þó mörg úrræði önnur en örorka 

séu í boði, eins og sýnt hefur verið fram á í þessari umfjöllun. Því er mikilvægt að skilgreina 

hver hlutverk allra aðila eru sem að málinu koma.   

Í þessu samhengi er rétt að nefna gráu svæðin í velferðarþjónustunni. Með þeim er átt við 

að þjónustuþegar ákveðinnar velferðarþjónustu fá ekki ásættanlega lausn á málum sínum 

vegna þess að ábyrgðar- og verkaskipting aðilanna sem veita þjónustuna er ekki nægilega skýr. 

Til þess að velferðarþjónusta skili sem bestri niðurstöðu fyrir einstaklinga sem nýta sér hana, 

verður að hafa samstarf og teymisvinnu að leiðarljósi. Gráu svæðin myndast þegar þetta 

samstarf minnkar, í flestum tilvikum er fjármagnsskortur ástæða þess. Það hefur þær 

afleiðingar að langir biðlistar verða í úrræði eða þá að þau séu hreinlega lögð niður. Talið er 

að með því að færa þjónustu frá ríkinu til sveitarfélagana muni gráu svæðunum fækka og 

samfella í þjónustu aukast. Líkur eru á að þrátt fyrir allt verði grá svæði alltaf til staðar enda 

eru félagsleg vandamál sífellt að breytast í takt við samfélagið. Einnig er ákveðinn hópur fólks 
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sem glímir við margþættan vanda og tilheyrir þar af leiðandi ekki einu kerfi frekar en öðru, 

vegna stöðu sinnar. Dæmi um þetta eru einstaklingar sem glíma við geðsjúkdóm með 

fíknivanda. Með þetta í huga er mikilvægt að hafa heildarsýn að leiðarljósi þegar skoðað er 

hvert hlutverk þjónustuaðila, ríkis og sveitarfélaga er, til þess að reyna að tryggja öllum sem 

þangað leita, viðeigandi þjónustu. Jákvætt er að stjórnvöld eru meðvituð um þessi mál en 

reglulega eru gráu svæðin skoðuð og reynt að finna lausn (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2016).  

Í meistararannsókn Bjarkar Vilhelmsdóttur á aðstæðum lesblindra ungmenna utan skóla 

og vinnumarkaðar kemur fram að þó fjölmörg úrræði séu í boði fyrir þennan hóp eru þau á 

engan hátt nýtt til fulls. Ástæðurnar sem gefnar voru upp í rannsókninni voru misjafnar en 

ákveðin hindrun var að ungmennin væru hreinlega ekki upplýst um hvaða úrræði væru til 

staðar (Björk Vilhelmsdóttir, 2017). Í rannsókn Félagsvísindastofnunar (2016) var fjallað meðal 

annars um að úrræðin sem væru í boði þyrftu ef til vill að vera meira sérsniðin að þessum hópi 

ungs fólks, en þau eru oftar en ekki þróuð með eldri einstaklinga með meiri reynslu af 

vinnumarkaði í huga. Einnig kom þar fram að þjónustukerfin sem snúa að einstaklingum sem 

eru í þeirri stöðu að vera utan skóla og vinnumarkaðar séu ekki í nægilegu samstarfi og 

upplýsingar almennt ekki nægilega aðgengilegar. Það er ekki svo einfalt að málefni þessara 

einstaklinga eigi heima í einum málaflokki, heldur í raun í öllum málaflokkum sem snerta ungt 

fólk. Það er ákveðin vísbending um að ekki sé nægilegt samstarf og samhljómur á milli 

menntakerfis, heilbrigðiskerfis og félagsmálakerfis ef þróunin er komin í þennan farveg. Enn 

og aftur kemur fram að þörfin er mikil fyrir þverfaglega samvinnu í öllu sem við kemur velferð. 
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7 Litið til Norðurlanda 

Þegar staðan er skoðuð á Íslandi er ekki úr vegi að bera saman hvernig staðan er hjá öðrum 

Norðurlöndum en Ísland sker sig úr í þessum efnum. Karlar á örorku undir fertugu voru 

hlutfallslega flestir á Íslandi samanborið við hin Norðurlöndin árið 2016, tæp 4% á meðan þeir 

voru 2% hjá öllum hinum Norðurlöndunum. Þó hefur verið að eiga sér stað aukning í þessum 

hópi öryrkja á Norðurlöndunum líkt og hér (Nordic Social Statistical Committee, 2017). 

Ísland er með hæsta hlutfall öryrkja undir þrítugu enda eina Norðurlandaþjóðin þar sem 

boðið er upp á fullar örorkugreiðslur við 18 ár aldur. Ungum öryrkjum hefur verið að fjölga í 

Noregi og talið er að þeim muni fjölga í Svíþjóð á næstu árum. Danmörk framkvæmdi 

kerfisbreytingar árið 2013 sem fólu meðal annars í sér að einstaklingar undir fertugu eiga ekki 

rétt á örorkubótum. Þessum einstaklingum er í staðinn boðin starfsendurhæfing. Danir eru 

einnig hvattir til að fara í sveigjanleg störf í samræmi við vinnugetu þeirra. Þá er vinnuveitanda 

borgað fyrir að ráða einstakling með skerta vinnugetu. Staðreyndin er sú að fleiri kjósa að fara 

í sveigjanlegu störfin en að þiggja örorkulífeyri. Í Færeyjum er notast við starfsgetumat til þess 

að draga úr nýgengi öryrkja. Svíar breyttu kerfinu hjá sér árið 2003 til þess að sporna gegn 

fjölgun ungra öryrkja og til að auðvelda endurkomu þeirra á vinnumarkað. Þær breytingar fólu 

í sér að einstaklingar undir þrítugu eiga ekki rétt á örorkulífeyri heldur fá þeir greiðslur í 

samræmi við starfshæfni. Norðmenn bjóða upp á virknigreiðslur til 26 ára aldurs og Finnar 

greiða ekki fullar örorkugreiðslur fyrr en við 31 ára aldur (Nordic Social Statistical Committee, 

2017; Albæk o.fl., 2015).  

Það að engin krafa sé um fyrri störf og að það sé hægt að verða öryrki strax við 18 ára 

aldur á Íslandi er ekki hvetjandi fyrir þá einstaklinga sem standa á tímamótum í lífi sínu eins og 

til dæmis að ljúka framhaldsskóla, eða þá hætta í skóla. Þá getur einstaklingur sem hverfur úr 

námi í framhaldsskóla í raun farið beint á örorkulífeyri án þess að hafa nokkra reynslu af 

vinnumarkaði. Víða annars staðar er krafa um nokkura ára reynslu á vinnumarkaði og 

aldurstakmarkið tvítugt. Það leiðir til þess að færri ungmenni sækja um örorkulífeyri (Carcillo 

o.fl., 2015).  

7.1 Breytingar í vændum? 

Augljóst er að Ísland situr aftarlega á merinni í samanburði við nágrannaþjóðirnar. Lengi hefur 

verið ákall um að breyta lífeyriskerfi öryrkja á Íslandi. Síðan árið 2005 hafa verið skipaðir margir 
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starfshópar til þess að koma fram með tillögur um breytingar í þessum efnum. Þó hefur skrefið 

ekki enn verið tekið til fulls (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Um þessar mundir eru tveir faghópar að vinna að þessum málum sem heyra báðir undir 

félagsmálaráðuneytið. Annars vegar faghópur um starfsgetumat sem hefur það hlutverk að 

vera ráðgefandi fyrir félags- og barnamálaráðherra um hvernig ákjósanlegt sé að útfæra 

starfsgetumat. Áhersla í matinu eigi að vera þannig að einstaklingur geti betur séð styrkleika 

sína til þess að verða virkur þátttakandi á vinnumarkaðnum. Hópinn skipa aðilar úr ólíkum 

áttum sem tengjast allir þessu málefni á einn eða annan hátt (Stjórnarráð Íslands, 2017). 

Hins vegar er samráðshópur um breytt framfærslukerfi almannatrygginga. Sá hópur hefur 

það hlutverk að setja fram tillögur um nýtt greiðslukerfi sem styðji við markmið 

starfsgetumats. Nýja kerfið eigi að hvetja til atvinnuþátttöku og áhersla verði á þverfaglega 

nálgun, snemmtæka íhlutun og samfellu í framfærslu. Hópurinn hefur samráð við 

forsvarsmenn öryrkja um þær tillögur sem koma fram (Stjórnarráð Íslands, 2018).  

Hóparnir hafa báðir lokið störfum og skilað skýrslum sínum til félags- og 

barnamálaráðherra. Þær tillögur sem liggja fyrir eru ekki ólíkar því fyrirkomulagi sem er í 

Danmörku sem fjallað var um fyrr í ritgerðinni. Tillögurnar hljóða upp á fjórar ólíkar greiðslur 

sem öryrkjar gætu átt rétt á. Í fyrsta lagi eru sjúkragreiðslur fyrir þá einstaklinga sem geta ekki 

tekið þátt í endurhæfingu og glíma við tímabundin veikindi. Í öðru lagi endurhæfingargreiðslur 

fyrir fólk sem er talið tilbúið til að fara í virka endurhæfingu. Á meðan einstaklingur fær 

endurhæfingargreiðslur er metið hvort hann geti sinnt hlutarstarfi. Ef það er raunin að 

einstaklingur geti stundað hlutastarf í fimm til tuttugu klukkustundir á viku fær hann 

virknigreiðslur til þess að brúa bilið á milli endurhæfingar og vinnuþátttöku. Gert er ráð fyrir 

að einstaklingur sem fær virknigreiðslur sé í virkri atvinnuleit. Örorkulífeyrir er síðan fyrir þá 

einstaklinga sem hafa ekki næga starfsgetu til að stunda sveigjanleg störf eða hlutastörf, líkt 

því fyrirkomulagi sem er í gildi núna. Megináhersla er þó á að sem flestir komist í svokölluð 

sveigjanleg störf, líkt og hefur verið að þróast í Danmörku. Sveigjanlegt starf er sniðið að 

einstaklingi út frá hans starfsgetu (Arnar Páll Hauksson, 2019). 

Þrátt fyrir viðamiklar og vel ígrundaðar tillögur nefndanna er enn óljóst hvort af þeim verði. 

Fulltrúar Öryrkjabandalagsins og Alþýðusambandsins skrifuðu ekki undir skýrsluna sem var 

afhent ráðherra (Arnar Páll Hauksson, 2019). Öryrkjabandalagið hefur komið fram með sitt álit 

á málinu og telur að vinnumarkaðurinn á Íslandi sé síður en svo tilbúinn til að taka á móti þeim 
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hópi fólks sem er með skerta starfsgetu. Einnig sé brýnt að hin umdeilda króna-á-móti-krónu 

skerðing sé afnumin. Það er ekki eftirsóknarvert að auka þátttöku sína í atvinnulífinu ef 

einstaklingur þarf að taka á sig tekjuskerðingu fyrir hverja krónu sem hann vinnur sér inn 

(Öryrkjabandalag Íslands. 2019).  

  



31 

8 Niðurstöður 

Í þessari ritgerð er fjallað um örorku ungra karlmanna á Íslandi. Nýjustu tölur sýna fram á að 

ungir karlmenn á aldrinum 18-29 ára eru fleiri en konur í hópi öryrkja á Íslandi en það er þróun 

sem hefur átt sér stað undanfarin ár. Flestir þessara ungu karlmanna eru metnir til örorku 

vegna geðraskana. Sú staðreynd hefur vakið fólk til umhugsunar og er áhyggjuefni margra. 

Umræðan um að ungu fólki á Íslandi líði illa er orðin mjög hávær og margir krefjast markvissra 

aðgerða stjórnvalda. Rannsóknarspurningin sem leitast var við að svara hér að framan er: Hvað 

orsakar fjölgun í öryrkja í hópi ungra karlmanna á Íslandi? Niðurstaðan er ekki einsleit heldur 

bendir margt til þess að það séu margir ólíkir þættir sem hafa áhrif á þessa þróun. Ljóst er þó 

að kenningar Bronfenbrenner og Erikson sem fjallað var um í ritgerðinni eiga við ennþá. Hægt 

er að skilja betur þær orsakir og þá þætti sem hafa áhrif á unga karlmenn sem verða öryrkjar 

með því að tengja við þessar kenningar.  

Það sem tryggir rétt fólks til örorku eru lögin og það mætti í raun segja að greiningarviðmið 

laganna séu hluti áhrifaþátta þess að svo margir ungir karlar séu metnir sem öryrkjar. Við 18 

ára aldur getur einstaklingur verið metinn til örorku með tilteknum gefnum skilyrðum um 

búsetu og uppfylltum örorkumatsstaðli (lög um almannatryggingar nr. 100/2007). 

 Fjölgun karla í hópi öryrkja undir þrítugu hófst árið 2009 sem er áhugavert því það er á 

þeim tíma sem sögulegt efnahagshrun átti sér stað á Íslandi. Atvinnuleysi jókst til muna og þá 

sérstaklega hjá körlum en fjölgun öryrkja varð ekki jafn mikil og spár gerðu ráð fyrir nema í 

þeim hópi sem um ræðir (Tryggingastofnun, 2018-b; Hrafnhildur Tómasdóttir, 2012).  

Eins og fram hefur komið má segja að NEET hópurinn, sem er ungt fólk sem er hvorki í 

skóla né vinnu tengist þessu efni einnig. Ungir karlar eru líklegri til þess að tilheyra þessum 

hópi en ungar konur. Það hefur áhrif á samfélagið þegar einstaklingar draga sig úr námi og af 

vinnumarkaði en fyrst og fremst á einstaklingana sjálfa. Hérlendis er brottfall úr 

framhaldsskólum það mesta sem gerist í Evrópu. Íslenskir drengir eru líklegri til þess að hætta 

í skóla en stúlkur en það eru líka aðrir persónubundnir þættir sem hafa áhrif á brottfall (Carcillo 

o.fl., 2015; OECD, 2018; O‘Dea o.fl. 2014; Vancea og Utzet, 2017; Ómar Valdimarsson, 2014; 

Samband íslenskra sveitarfélaga, 2018; Grundfelder, Rispling og Norlén, 2018). 

Áhrifaþættir í umhverfi einstaklinga hafa einnig sitt að segja. Flest öll börn líta upp til 

foreldra sinna og hefur staða foreldranna því óhjákvæmilega áhrif á hag barnanna. Hinn 

félagslegi arfur er staðreynd hjá sumum fjölskyldum og vísbendingar eru um að ákveðnar líkur 
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séu á því að ef foreldrar eru bótaþegar muni börnin einnig verða það (Kind, 2015; Ejrnæs o.fl., 

2004; Ómar Valdimarsson, 2014; Weitoft o.fl., 2008; Esping-Andersen, 2004). 

Samfélagsmiðlanotkun á Íslandi er með því mesta sem gerist í Evrópu. Ungt fólk verður oft 

fyrir neikvæðum áhrifum af þeirri notkun sem getur leitt til vanlíðunar (Eurostat, e.d.; Nesi og 

Prinstein, 2015).  

Geðraskanir eru orðinn stærsti orsakaþáttur örorku á Íslandi og byrja einkenni þeirra að 

birtast fyrr en í öðrum sjúkdómum. Í flestum tilvikum koma geðraskanir fram fyrir þrítugt 

(Tryggingastofnun, 2018; Mattila-Holappa o.fl., 2016; Þingskjal nr. 1081/2017-2018). Margir 

þættir spila inn í að einstaklingar þrói með sér geðraskanir en til dæmis hefur atvinnuleysi og 

brottfall úr skóla áhrif. Einnig er talið að ákveðinn hópur ungu karlmannanna hafi verið í 

kannabisneyslu en sterk tengsl eru við geðraskanir eftir slíka neyslu. Neysla á kannabisefnum 

eykur líkur á því að einstaklingur verði metinn til örorku seinna meir (Batic-Mujanovic o.fl., 

2017; Kristín Sigurðardóttir, 2017; Þingskjal nr. 1081/2017-2018).  

Því miður er víða pottur brotinn í þeim kerfum sem snerta málefni einstaklinga sem glíma 

við geðraskanir og þar með öryrkja. Að fara til sálfræðings er ekki á allra færi vegna mikilla 

útgjalda og geðheilbrigðisþjónusta á landsbyggðinni er mjög ábótavant svo eitthvað sé nefnt. 

Þess ber þó að geta að ákveðin tímamót urðu þegar geðheilbrigðisáætlun ríkisstjórnar var 

samþykkt árið 2016 til fjögurra ára. Þar eru ýmis markmið sem snúa að lýðheilsu, geðrækt, 

forvörnum og bættri geðheilbrigðisþjónustu. Þetta eru skref í rétta átt og er það von höfundar 

að markmið stjórnvalda náist (Guðný Bergþóra Tryggvadóttir o.fl.,  2016; Rúnar Snær 

Reynisson, 2019; Þingskjal nr. 1081/2017-2018).  

Þegar litið er til lausna á þessum vanda er af mörgu að taka. Ljóst er að inngrip inn í líf 

einstaklings í þessari stöðu er þarft fyrr. Snemmtæk íhlutun gagnast bæði einstaklingi og 

samfélaginu öllu. Fjölmörg góð úrræði eru hér á landi og mikilvægi félagasamtaka er mikið. 

Auka þarf upplýsingagjöf um þau úrræði sem standa til boða og jafnvel sníða þau betur að 

ungu fólki sem hefur enga reynslu af vinnumarkaði. Margar stofnanir og ráðuneyti snerta 

málefni þessara ungu karla. Brýnt er að mikil og árangursrík samvinna sé á milli þessara aðila 

til að tryggja farveg þessara einstaklinga betur (Carcillo o.fl., 2015; O‘dea o.fl., 2014; Björk 

Vilhelmsdóttir, 2017).  

Þó að alltaf megi gera betur er mikilvægt að vekja athygli á því sem gengur vel og er 

árangursríkt. Eins og fjallað var um í ritgerðinni standa ungu fólki með geðraskanir mörg úrræði 
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til boða ásamt þeim sem þurfa á starfs eða námsendurhæfingu að halda. Það að úrræðin séu 

ekki öll nýtt til fulls þrátt fyrir að eftirspurnin virðist vera í hámarki er áhyggjuefni og ljóst er 

að eitthvað þarf að gera til að nýtingin aukist og unga fólkið fái þá aðstoð sem það þarf. 

Ýmislegt er til ráða. Bæta þyrfti upplýsingaflæði um þessi úrræði þannig að þau nái til þeirra 

sem gætu nýtt sér þau til gagns, til dæmis hjá félagsþjónustu sveitafélaganna en þangað leita 

margir á meðan á þessu millibilsástandi stendur. Starfsendurhæfingarúrræðin sem eru í boði 

hérlendis eru fjölmörg og bjóða upp á þjónustu fyrir þennan hóp. Einnig er mikilvægt að 

stofnanir séu í sífelldri endurskoðun á úrræðum sínum, meti árangur og reyni að koma til móts 

við þann hóp sem leitar til þeirra hverju sinni. Verkfærin eru til staðar en það þarf að nota þau. 

Aðgerðir almennings eru ekki síður mikilvægar en þær felast í opnari í umræðu, að deila 

reynslu sinni, koma með tillögur til þeirra sem hafa völdin eða þá að taka málin í sínar hendur 

eins og stofnendur Bergsins Headspace gerðu og fengu síðan áheyrn og stuðning stjórnvalda. 

Norðurlöndin fylgjast oft á tíðum að í þróun velferðarmála, Ísland er þó oft aftast í lestinni. 

Á hinum Norðurlöndunum eru aldurstakmörk örorku hærri en hérlendis. Einnig er áhersla á 

virkni einstaklings þrátt fyrir skerta starfsgetu, til dæmis með sveigjanlegum störfum í 

Danmörku (Nordic Social Statistical Committee, 2017; Albæk o.fl., 2015). Í þessu samhengi 

áhugavert að velta því fyrir sér hvað veldur því að Ísland fylgir ekki nágrannaþjóðunum í 

þessum efnum. Hér á landi er vægi vinnuþátttöku mjög mikið, það á ekki síður við í hópi unga 

fólksins. Íslendingar skilgreina sig oft á tíðum út frá starfi sínu og það byrjar á unga aldri. Þó 

eru enn og aftur blikur á lofti en eftir mikla umræðu og undirbúningsvinnu gætu verið 

vegamiklar breytingar í uppsiglingu á örorkulífeyriskerfinu á Íslandi. Þeim breytingum svipar til 

þess sem er í Danmörku þar sem áhersla er á sveigjanleg störf fyrir einstaklinga með skerta 

starfsgetu. Einnig yrðu í boði fjórar mismunandi greiðslur allt eftir eðli mála og starfsgetu fólks 

(Arnar Páll Hauksson, 2019). 

Löngu tímabært er að mati höfundar að örorkulífeyriskerfið á Íslandi verði tekið til 

endurskoðunar. Það er síður en svo jákvæð þróun að ungum öryrkjum sé að fjölga og það er 

vísbending um að brotalöm sé í kerfinu enda er örorka oft það síðasta sem fólk lætur á reyna. 

Vonandi munu tillögurnar sem liggja fyrir varðandi lífeyrisgreiðslur og áherslu á sveigjanleg 

störf verða að veruleika enda hefur svipað fyrirkomulag borið góðan árangur í Danmörku og 

dregið úr nýgengi öryrkja. Það er þó alltaf einhver hluti þjóðarinnar sem mun þurfa á 

örorkulífeyri að halda vegna slíkra skerðinga og mikilvægt er að réttur þeirra verði tryggður til 
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frambúðar. Starfsgetumat í stað læknisfræðilegs örorkumats væri breyting til betri vegar að 

mati höfundar þar sem að reynsla hinna Norðurlandaþjóðanna sýnir fram á hvernig hægt er 

að draga úr fjölgun ungra öryrkja og veita öllum tækifæri til að taka þátt í atvinnulífinu, sama 

hver starfsgeta þeirra er. 

Höfundur komst að því við vinnslu ritgerðarinnar að þetta efni hefur lítið sem ekkert verið 

rannsakað hér á landi. Þess ber þó að geta að meistararannsókn Bjarkar Vilhelmsdóttur (2017) 

í félagsráðgjöf og skýrsla Félagsvísindstofnunar (2016) voru mjög gagnlegar og hafa gefið okkur 

ómetanlega sýn inn í þennan málaflokk. Fjölgun ungra karla á örorku hefur verið að eiga sér 

stað síðasta áratuginn en staðan hefur ekki verið greind til hlýtar á opinberum vettvangi. Í 

rauninni eru margar íslenskar rannsóknir á örorku og öryrkjum almennt orðnar mjög gamlar 

og jafnvel úreltar, þar sem örar samfélagsbreytingar hafa haft talsverð áhrif á stöðuna. Það 

verður ekki lögð nægjanleg áhersla á hversu gríðarlega mikilvægar rannsóknir eru til þess að 

skýra stöðuna í ákveðnum málum, sjá orsakaþætti og þá sérstaklega til þess að geta í 

framhaldinu komið með lausnir á þeim vanda sem er til staðar og komið í veg fyrir frekari 

vanda. Höfundur hefur fulla trú að að margir rannsakendur á Íslandi hafi hug á því að skoða 

stöðuna hér á landi í náinni framtíð.  

  



35 

9 Lokaorð 

Umræðan um unga karlmenn í reiðileysi er í brennidepli í samfélaginu um þessar mundir. 

Fagfólk veltir vöngum yfir því hvað valdi því að svo margir ungir karlmenn eigi við andlega 

erfiðleika að stríða, hvers vegna þeir haldist ekki í skóla eða á vinnumarkaði og margir hverjir 

endi á því að sækja um örorku. Geðraskanir er algengasta ástæða þess að fólk undir þrítugu 

fer í örorkumat. Þó rík ástæða sé til hefur ekki enn verið rannsakað hvað valdi. Ýmsu hefur þó 

verið haldið fram svo sem notkun samfélagsmiðla, neysla fíkniefna og auknar kröfur til ungs 

fólks nútímans.  

Það að missa fólk í blóma lífsins úr skólum, af vinnumarkaði og síðan á örorku er dýrt 

fyrir einstaklingana sjálfa, samfélagið allt. Þetta er samfélagslegt vandamál ekki síður en 

vandamál stjórnvalda. Það eru mannréttindi eru að fá að vera virkur í samfélaginu og það ætti 

að vera sjálfsagður hlutur að fá aðstoð til þess. Hugarfarbreytingar gagnvart því að verða öryrki 

þurfa að eiga sér stað í samfélaginu, sá réttur á að vera til staðar fyrir þá sem hafa mikla 

skerðingu á starfsgetu. Þeir sem hafa getu og heilsu til starfa og náms eiga að fá tækifæri til 

þess að taka þátt í samfélaginu til jafns á við aðra. Til þess að það náist þurfa allir að leggja 

hönd á plóg og taka þessi mál til gagnkvæmrar endurskoðunar.  
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Katla Einarsdóttir 
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