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Útdráttur 
Í þessari ritgerð er fjallað um atvinnuleysi, umfang þess, afleiðingar og úrræði fyrir karla og 

konur. Fjallað er um vinnuviðhorf, umfang atvinnuleysis og rétt einstaklinga til 

atvinnuleysisbóta bæði hér á landi og erlendis. Gerð er grein fyrir efnahagslegum, 

félagslegum og heilsufarslegum afleiðingum atvinnuleysis fyrir einstaklinga, en það hefur 

sýnt sig að afleiðingar atvinnuleysis eru umfangsmiklar og í nær öllum tilvikum neikvæðar. 

Sérstaklega er fjallað um afleiðingar atvinnuleysis eftir kynjum, en rannsóknir benda til þess 

að karlar verði fyrir verri efnahagslegum, félagslegum og heilsufarslegum afleiðingum af 

völdum atvinnuleysis en konur. Þá er jafnframt fjallað um þau fjölbreyttu 

vinnumarkaðsúrræði sem í boði eru fyrir atvinnulausa sem og mikilvægi félagslegs stuðnings 

og samhjálpar. Niðurstaða höfunda er sú, að nauðsynlegt sé að veita atvinnulausum 

einstaklingum félagslegan stuðning og aðstoð í formi úrræða með það að markmiði að 

minnka eða jafnvel koma í veg fyrir hinar miskunnarlausu afleiðingar atvinnuleysis.  
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Formáli 
Ritgerð þessi er lokaverkefni í B.A. námi okkar í félagsfræði við félags- og 
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1. Inngangur 
Atvinnuleysi hefur aukist gífurlega hér á landi og víðsvegar um heiminn í kjölfar 

heimskreppunnar sem skall á haustið 2008. Atvinnuleysi hefur fjölmargar afleiðingar í för 

með sér fyrir einstaklinga, fjölskyldu þeirra og samfélagið í heild sinni. Efnahagslegar 

afleiðingar atvinnuleysis eru einna augljósastar, og beindust eldri rannsóknir á atvinnuleysi 

einna helst að þeim.  Afleiðingar atvinnuleysis eru engu að síður fleiri. Heilsa og félagsleg 

staða einstaklinga eru ekki síður í húfi þegar kemur að atvinnumissi og hafa rannsóknir 

undanfarinna ára einblínt æ meira á þessa þætti.  

Í þessari ritgerð er fjallað um þróun atvinnuleysis og efnahagslegar, félagslegar og 

heilsufarslegar afleiðingar þess fyrir einstaklinga. Í því skyni var ýmissa heimilda aflað er 

varða atvinnuleysi, afleiðingar þess og atvinnuleysisbætur. Jafnframt voru skoðaðar 

heimildir er snúa að félagslegum stuðningi og vinnumarkaðsúrræðum af ýmsu tagi.  

Heimildirnar sem stuðst var við eru margar ritrýndar greinar og rannsóknir, skýrslur og 

bækur um efnið, blaðagreinar, veraldarvefurinn og námsefni í félagsfræði við Háskóla 

Íslands. 

Ritgerðinni er ætlað að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hverjar eru afleiðingar 

atvinnuleysis? Hvaða úrræði standa atvinnulausum einstaklingum til boða? Hefur 

atvinnuleysi samskonar afleiðingar í för með sér fyrir karla og konur og nýta kynin sér þau 

úrræði sem standa atvinnulausum einstaklingum til boða í jafn miklum mæli?  
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2. Viðhorf til vinnunnar og mikilvægi hennar 
Viðhorf til vinnu hafa tekið miklum breytingum í gegnum tíðina. Í Grikklandi hinu forna má 

finna fyrstu heimildirnar þar sem fjallað er um viðhorf til vinnunnar. Þar kemur í ljós að 

vinnan var almennt litin hornauga og ætluð hinum óæðri stéttum svo sem þrælum og 

útlendingum. Sömu sögu var að segja um vinnuviðhorf Rómverja sem höfðu einnig neikvætt 

viðhorf til vinnu. Rómverjar unnu eins lítið og þeir komust upp með og töldu sig frekar finna 

hamingjuna í leikjum eða iðjuleysi heldur en í ástundun vinnunnar svo dæmi sé tekið. Gildi 

vinnunnar var því ekki í hávegum haft í menningu þessara þjóða (Stefán Ólafsson, 1996).  

 Athuganir mannfræðinga hafa leitt í ljós að með vaxandi þróun siðmenningarinnar hafi 

vinnuálag einstaklinga aukist til muna. Vinnuviðhorf til forna benda til þess að vinnan 

snerist ekki um neyslu heldur aðeins nægjusemi. Einstaklingar unnu því aðeins til að eiga 

fyrir nauðþurftum og var vinna umfram það hvorki talin nauðsynleg né eftirsóknarverð 

(Stefán Ólafsson, 1996). 

Með tímanum fóru viðhorf til vinnunnar að breytast. Eftir fall Rómarveldisins tóku menn 

að líta á vinnuna jákvæðari augum og var hún jafnvel talin gagnleg til sáluhjálpar. Með 

tilkomu kapítalismans viku hin gömlu viðhorf til vinnunnar fyrir veraldlegri viðhorfum svo 

sem efnahyggju og raunhyggju. Í stað hinna gömlu viðhorfa var farið að einblína æ meira á 

að fullnægja efnislegum þörfum og safna eignum, það er að segja hagnað. Lögð var áhersla á 

agaða vinnusemi og skipulagða hagsýni og höfðu þessir þættir gríðarlega mikla þýðingu 

fyrir framfaraþrótt vestrænna þjóða (Stefán Ólafsson, 1996).  

 Nú á dögum lifum við í þjóðfélagi þar sem mikil áhersla er lögð á vinnusiðferði. Með 

vinnunni ná einstaklingar að afla sér lífsviðurværis til að framfleyta sjálfum sér og fjölskyldu 

sinni. Nú á dögum er vinnan þó ekki aðeins tæki til tekjuöflunar heldur gegnir hún einnig 

lykilhlutverki í lífi flestra. Einstaklingar skapa sér ákveðið kennimark og þar með sína 

félagslegu stöðu með vinnunni. Vinnan er einnig vettvangur félagslegra samskipta og er stór 

partur af skipulagi hversdagslífsins sem og sjálfsmynd einstaklinga (Brody, 1982; Edgell, 

2006; Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 2009, 31. mars).  

Vegna þessara breyttu viðhorfa og mikilvægi vinnunnar í lífi einstaklinga er óhætt að gera 

ráð fyrir, að atvinnumissir sé almennt gífurlegt áfall. Áhrif atvinnumissis á einstaklinga eru 

þó misjöfn, enda er viðhorf hvers og eins til til vinnu sinnar misjafnt. Getur það farið eftir 

menntun, aldri og því starfi sem einstaklingar gegna sem og ytra umhverfi þeirra (Stefán 

Ólafsson, 1996; Turner, 1995). 
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3. Atvinnuleysi 
Gera má ráð fyrir því að atvinnuleysi hafi alltaf verið til staðar. Með tilkomu 

iðnvæðingarinnar í byrjun 19. aldar, þegar regluleg launuð vinna tók við af 

sjálfsþurftarbúskap, varð ákveðin breyting á hugsunarhætti fólks. Í dag þykir ekki svo 

sjálfsagt að það sé alltaf nægt vinnuframboð fyrir þá sem vilja og geta unnið. Þetta viðhorf til 

vinnunnar var lengi að festa sig í sessi og varð hugtakið atvinnuleysi ekki notað svo nokkru 

nemi fyrr en undir lok 19. aldarinnar. Í kjölfarið urðu til stofnanir sem sáu um tölfræðilega 

gagnasöfnun tengda atvinnuleysi og atvinnuleysistryggingar litu dagsins ljós (Edgell, 2006; 

Paul, 2005). 

 

3.1 Skilgreiningar á atvinnuleysi 
Atvinnuleysi hefur verið skilgreint á ýmsan hátt í gegnum tíðina og geta skilgreiningar verið 

mismunandi eftir þjóðum og tímabilum. Vegna þess er erfitt að bera saman tölur um 

atvinnuleysi á milli bæði þjóða og tímabila. Sú skilgreining sem hvað víðast er notuð í dag er 

skilgreining Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO). Samkvæmt skilgreiningu ILO teljast 

þeir atvinnulausir sem: eru án vinnu, eru virkir í atvinnuleit og eru tilbúnir að hefja störf 

innan tveggja vikna. Skilgreining ILO hefur verið harðlega gagnrýnd og hún ekki talin nógu 

víðtæk. Hún er meðal annars gagnrýnd fyrir að mæla ekki fólk sem hefur vinnu en vill vinna 

meira (e. under-employment), þá sem eru á barmi atvinnuleysis eða þá einstaklinga sem geta 

ekki hafið fulla vinnu innan tveggja vikna svo fátt eitt sé nefnt (Edgell, 2006).  

Hérlendis er farið eftir skilgreiningu sem sett hefur verið fram í Vinnumarkaðsrannsókn 

Hagstofu Íslands. Sú skilgreining byggir á skilgreiningu ILO um atvinnuleysi og er hún 

eftirfarandi: Þeir teljast atvinnulausir sem hafa ekki vinnu og: hafa leitað sér vinnu á 

síðastliðnum fjórum vikum og eru tilbúnir að hefja störf innan tveggja vikna frá því 

rannsóknin er gerð, hafa fengið starf en ekki hafið vinnu, bíða eftir að vera kallaðir til vinnu 

og hafa gefist upp á að leita að vinnu en bjóðist þeim starf eru þeir tilbúnir að hefja vinnu 

innan tveggja vikna (Hagstofa Íslands, 2008).  

Sjá má að hin íslenska skilgreining er mun þrengri en skilgreining ILO. Aðrar 

skilgreiningar, svo sem á langtímaatvinnuleysi geta verið mismunandi milli landa. Sem 

dæmi má nefna hefur langtímaatvinnuleysi miðast við sex mánuði eða lengur hér á landi. Á 
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Norðurlöndunum hefur hins vegar langtímaatvinnuleysi miðast við 12 mánuði eða lengur 

svo dæmi sé tekið (Björklund og Eriksson, 1998; Halldór Sigurður Guðmundsson, 2008).  

Áður en fjallað verður um hvaða afleiðingar atvinnuleysi getur haft í för með sér fyrir 

einstaklinga verður litið á hvernig þróun atvinnuleysis hefur verið að undanförnu. Einnig 

verður gert grein fyrir rannsóknum sem gerðar hafa verið á atvinnuleysi í gegnum tíðina. 

 

3.2 Þróun atvinnuleysis  
Þegar heimskreppan skall á í byrjun hausts 2008 hafði það í för með sér mikinn samdrátt á 

vinnumarkaði um allan heim. Í flestum ríkjum fór atvinnuleysi vaxandi og eru helstu 

ástæðurnar fyrir því niðurskurðir hjá fyrirtækjum og aukin tíðni gjaldþrota (Sigríður Svava 

O´Brien, 2009). 

 Samkvæmt skýrslu Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD)  mældist atvinnuleysi í 

OECD ríkjunum 8,6% í ágústmánuði 2009. Þetta var um 2,3% hækkun frá því árinu á undan. 

Atvinnuleysi fór talsvert vaxandi eða að meðaltali um 2% í nokkrum löndum OECD og má 

þar nefna lönd á borð við Japan, Þýskaland, Frakkland, Kanada, Bandaríkin og Bretland 

(Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2009). Enginn 

áberandi munur virðist hafa verið á hlutfalli atvinnuleysis hjá körlum og konum í OECD 

ríkjunum í gegnum tíðina. Samt sem áður virðist atvinnuleysi kvenna vera örlítið hærra en 

atvinnuleysi meðal karla að undanskildum örfáum löndum. Þróun atvinnuleysis frá byrjun 

árs 2007 til ágústmánaðar 2009 er sú að atvinnuleysi bæði hjá konum og körlum fer vaxandi 

og nemur aukningin í kringum 2% á því tímabili (Swivel preview, 2007).  

 Sömu sögu er að segja um þróunina hér á landi. Atvinnuleysi hefur aukist gríðarlega hér á 

landi frá árinu 2007. Hlutfall atvinnuleysis á Íslandi var lengi um 1% en ef litið er til 

þróunarinnar frá septembermánuði 2007 og fram til september 2008 þá tók atvinnuleysi að 

aukast gífurlega. Í enda árs 2008 var atvinnuleysið komið upp í 4,8% og hélt áfram að aukast 

töluvert á fyrrihluta árs 2009 og fór hæst upp í 9,1% í aprílmánuði 2009. Örlítil lækkun var á 

atvinnuleysi frá apríl 2009 og fram í september sama ár þegar atvinnuleysið mældist 7,2% 

(Vinnumálastofnun, 2009b).  

  Sú aukning atvinnuleysis sem átti sér stað hér á landi í kjölfar heimskreppunnar var mun 

meiri en gengur og gerist í hinum OECD ríkjunum. Vert er hins vegar að taka fram að tíðni 

atvinnuleysis hér á landi var mun lægri en í öðrum OECD ríkjum eins og fram hefur komið 

og því má áætla að aukning atvinnuleysis hafi lagst hvað harðast á íslenskt samfélag. Þó skal 

hafa í huga að atvinnuleysi getur verið mælt á mismunandi hátt á milli þjóða og getur því 
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reynst erfitt að bera saman tölur milli landa. Engu að síður gefa framangreindar niðurstöður 

ágæta mynd af þeirri þróun atvinnuleysis sem hefur átt sér stað.  

Framtíðarspár um atvinnuleysi gefa til kynna að atvinnuleysi eigi eftir að aukast enn 

frekar á síðustu mánuðum ársins 2009 og ná hámarki á fyrstu mánuðum ársins 2010. Áætlað 

er að atvinnuleysi hér á landi verði um 11% á fyrri helming ársins 2010. Þetta er í takt við 

spár OECD um að atvinnuleysi eigi eftir að stigmagnast og ná hámarki á árunum 2010 til 

2011 og hugsanlega ná tveggja stafa tölu í mörgum OECD ríkjum (Seðlabanki Íslands, 

2009).  

  

3.3 Rannsóknir á atvinnuleysi 
Fjölmargar rannsóknir tengdar atvinnuleysi hafa verið gerðar víðsvegar um heiminn, en 

greinileg tengsl eru á milli tíðni rannsókna á atvinnuleysi og þróunar atvinnuleysis. Sem 

dæmi má nefna að mikil aukning varð á rannsóknum á atvinnuleysi á fjórða, áttunda og 

níunda áratug síðustu aldar þegar mikil aukning varð á atvinnuleysi (Björklund og Eriksson, 

1998). 

Misjafnt er hvaða sjónarhorni er beitt við rannsóknir af þessu tagi en þess má geta að eftir 

kreppuna miklu á fjórða áratug síðustu aldar, var sjónarhorninu helst beint að þeim áhrifum 

sem fjárhagslegur missir í kjölfar atvinnuleysis hefur á einstaklinga. Undanfarna áratugi hafa 

rannsóknir helst einblínt á andlega og líkamlega heilsu einstaklinga sem ætla má að fari 

versnandi í kjölfar atvinnuleysis. Þrátt fyrir háa tíðni atvinnuleysis hjá konum í gegnum 

tíðina hafa rannsóknar á afleiðingum atvinnuleysis fyrir þær verið fátíðar. Flestar rannsóknir 

er gerðar hafa verið á afleiðingum atvinnuleysis fyrir einstaklinga hafa beinst að körlum og 

hvernig vegið er að hlutverki þeirra sem fyrirvinnum. Karlar eru enn í meirihluta hvað varðar 

þátttöku á vinnumarkaði. Atvinnuþátttaka kvenna fer hins vegar vaxandi og vert er að nefna 

að atvinnuþátttaka íslenskra kvenna er meiri en gengur og gerist í Evrópu. Með aukinni 

þátttöku kvenna á vinnumarkaði á undanförnum áratugum hafa konur tekið að sér hlutverk 

fyrirvinnu á sama hátt og karlarnir. Vert er hins vegar að hafa í huga að laun þeirra eru ívið 

lægri en laun karla. Vegna þessara þátta er nauðsynlegt að rannsóknir tengdar atvinnuleysi 

beinist einnig að konum, atvinnuleysi meðal þeirra og afleiðingum þess fyrir þær (Björklund 

og Eriksson, 1998; Félag kvenna í atvinnurekstri, 2007; Félags- og 

tryggingarmálaráðuneytið, 2009, 31. mars; Shamir, 1985; Verzlunarmannafélag 

Reykjavíkur, 2008). Vegna þess samdráttar sem á sér stað í þjóðfélaginu nú á dögum munu 
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rannsóknir tengdar atvinnuleysi líklega aukast verulega og munu þær vonandi bæði snúa 

jafnt að körlum og konum. 

Þess hefur áður verið getið að rannsóknir á atvinnuleysi eru framkvæmdar á ýmsa vegu 

og frá ólíkum sjónarhornum. Kom það glögglega í ljós við gerð ritgerðarinnar, en fjöldi 

rannsókna var hafður til hliðsjónar við gerð hennar. Af aðferðafræðilegum ástæðum eru 

niðurstöður  sumra rannsókna til dæmis takmarkaðar við tiltekið þýði. Rannsókn B. Shamir 

frá árinu 1985 er gott dæmi um rannsókn af þessu tagi. Í rannsókn sinni kannar Shamir hvort 

einhver munur sé á afleiðingum atvinnuleysis fyrir karla og konur. Úrtak hans innhélt 

hámenntaða einstaklinga á aldrinum 27 til 47 ára í Ísrael og var aflað af Vinnumálastofnun 

Ísraels á árunum 1982 til 1983 (Shamir, 1985). Þrátt fyrir þessar takmarkanir gefur rannsókn 

Shamir og aðrar sambærilegar rannsóknir lýsandi mynd af þeim afleiðingum sem 

einstaklingar verða fyrir af völdum atvinnuleysis.  

 

3.4 Hverjir verða atvinnulausir? 
Misjafnt er hvernig atvinnuleysi hefur lagst á íslensku þjóðina í gegnum árin. Þegar litið er 

til megin atvinnuveganna og þá helst fiskvinnslu, þjónustu og verslunar og síðast en ekki síst 

iðnaðar má segja að fram að samdráttarskeiðinu sem hófst haustið 2008 hafi verið um 

árstíðabundnar sveiflur að ræða hvað varðar atvinnuleysi í þessum atvinnugreinum 

(Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og Stefán Ólafsson, 1993). Hins vegar hefur þetta tekið miklum 

breytingum og það eru nú nær allar stéttir atvinnulífsins sem þurfa að glíma við atvinnuleysi. 

Á þriðja ársfjórðungi 2009 voru að meðaltali 10.900 manns án atvinnu og í atvinnuleit eða 

um 6% vinnuaflsins (Lárus Blöndal og Ólafur Már Sigurðsson, 2009). 

Á Íslandi, líkt og í öðrum OECD-löndum eru ungir einstaklingar, frekar en þeir sem eldri 

eru, í meiri hættu á að verða atvinnulausir. Á þriðja ársfjórðungi 2009 mældist atvinnuleysi 

mest meðal ungmenna 16 til 24 ára eða 4,8%. Venjan er sú að ungt fólk stendur oftar en ekki 

höllum fæti á vinnumarkaði og á þrengingartímum er þessi hópur viðkvæmastur fyrir 

uppsögnum. Hvað kyn varðar eru það oftar karlar en konur sem verða atvinnulausir. 

Skýringin á því gæti verið sú að störf eins og fiskvinnsla og iðnaður eru frekar karllæg störf. 

Á þriðja ársfjórðungi 2009 mældist atvinnuleysi í landinu 5,4% hjá konum en 6,5% hjá 

körlum (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og Stefán Ólafsson, 1993; Lárus Blöndal og Ólafur Már 

Sigurðsson, 2009). 

Rannsóknir hafa sýnt að veruleg tengsl eru á milli atvinnuleysis og menntunarstigs. Talið 

er að þeir sem hafa minnstu menntunina séu í hvað mestri hættu við að verða atvinnulausir. 
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Algengt er að atvinnuleysi sé frekar lágt meðal þeirra sem eru með háskólamenntun en svo á 

ekki endilega við á tímum þeirra efnahagsþrenginga sem við lifum við nú. Þá eru jafnframt 

greinileg tengsl á milli atvinnuleysis og hjúskaparstöðu, en einhleypir virðast fremur eiga á 

hættu að verða atvinnulausir en þeir sem eru í hjúskap (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og 

Stefán Ólafsson, 1993; Samtök atvinnulífsins, 2003). 
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4. Atvinnuleysisbætur 
Atvinnuleysisbætur og rétturinn til þeirra er mismunandi milli þjóða. Rannsóknir hafa leitt í 

ljós að atvinnuleysisbætur geta spornað við slæmum áhrifum atvinnuleysis (Artazcoz,  

Benach,  Borell og Cortés, 2004). Hér að neðan verður gerð grein fyrir atvinnuleysisbótum 

og réttinum til þeirra hér á landi og á  Norðurlöndunum, Bretlandi og Bandaríkjunum. 

 

4.1 Atvinnuleysisbætur á Íslandi 
Atvinnuleysisbætur gegna því hlutverki að tryggja þeim sem eru sjálfstætt starfandi og 

launamönnum nauðsynlega fjárhagsaðstoð á meðan leitað er að nýrri vinnu. Það eru þó 

nokkur skilyrði sem atvinnulausir einstaklingar þurfa að uppfylla til að eiga rétt á bótum. 

Einstaklingar verða að vera á aldrinum 16 til 70 ára, búsettir hérlendis, virkir í atvinnuleit, 

færir til vinnu og tilbúnir að taka því starfi sem býðst hvar sem er á Íslandi. Þegar sótt er um 

atvinnuleysisbætur þarf að leggja fram ýmis konar gögn, svo sem vottorð frá fyrrverandi 

vinnuveitanda, gögn um fjármagnstekjur, vottorð vegna skólavistar og læknisvottorð ef um 

skerta vinnufærni er að ræða. Vert er að nefna að ef einstaklingar yngri en 18 ára sækja um 

bætur þarf samþykki foreldra eða forráðamanna (Lög um atvinnuleysistryggingar nr. 

54/2006). 

Fyrstu þrjá mánuðina sem einstaklingar þiggja atvinnuleysisbætur eru þær tekjutengdar 

og nema 70% af meðaltali heildarlauna sex mánaða tímabils sem hefst tveimur mánuðum 

fyrir umsókn. Ákveðið hámark er á tekjutengdum atvinnuleysisbótum og nemur sú upphæð 

nú 242.636 krónum á mánuði miðað við 100% starfshlutfall, en hámark bótanna tekur 

sífelldum breytingum (Vinnumálastofnun, e.d.-b). Eftir að greiðslu tekjutengdra bóta lýkur, 

það er eftir þrjá mánuði, eiga atvinnulausir einstaklingar rétt á grunnatvinnuleysisbótum. 

Grunnatvinnuleysisbótum er skipt niður í ákveðna flokka. Mismunandi er í hvaða flokk 

einstaklingar falla eftir því í hve miklu starfshlutfalli þeir voru áður en þeir misstu vinnu 

sína. Grunndagpeningar fyrir 100% starfshlutfall voru 6.900 krónur á dag eða um það bil 

150.000 krónur á mánuði ef miðað er við tölur frá 1. janúar 2009 (Vinnumálastofnun, e.d.-a). 

Fjárhæð grunnatvinnuleysisbóta getur í mörgum tilvikum verið umtalsvert lægri en fjárhæð 

tekjutengdra bóta og má því ætla að fjárhagslegar afleiðingar atvinnuleysis verði einna 

alvarlegastar eftir að tekjutengingu atvinnuleysisbóta lýkur hjá einstaklingum (Félags- og 

tryggingarmálaráðuneytið, 2009, 31. mars).  
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Atvinnulausir einstaklingar eiga rétt til  atvinnuleysisbóta samfellt í þrjú ár. Að þremur 

árum liðnum verða einstaklingar að vinna í að minnsta kosti sex mánuði til að eiga rétt til að 

fá greiddar atvinnuleysisbætur að nýju en þó verða 24 mánuðir að hafa liðið frá því að 

einstaklingar þáðu bætur síðast (Lög um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006). Rannsóknir 

hafa leitt í ljós að líkurnar á því að einstaklingar fari aftur út á vinnumarkaðinn aukast þegar 

þeir eiga ekki lengur rétt til atvinnuleysisbóta. Er því talið mikilvægt, að atvinnuleysisbætur 

séu ekki of háar og séu bundnar ákveðnum tímamörkum (Björklund og Eriksson, 1998). 

Það eru þó nokkur atriði sem geta haft í för með sér missi réttar til atvinnuleysisbóta. 

Einstaklingar sem hafna starfi sem þeim býðst af Vinnumálastofnun eða sambærilegum 

aðilum fyrirgera með því rétti til greiðslu atvinnuleysisbóta í 40 daga. Þetta á einnig við um 

þá einstaklinga sem hafna atvinnuviðtali vegna starfs sem þeim býðst. Það að segja upp starfi 

sínu eða hætta í námi án nokkurrar gildrar ástæðu hefur einnig í för með sér missi 

atvinnuleysisbóta í 40 daga, auk þess eiga þeir sem segja starfi sínu upp ekki rétt á 

tekjutengdum atvinnuleysisbótum (Lög um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006). 

Þá eiga ýmsir einstaklingar ekki rétt á atvinnuleysisbótum, svo sem þeir sem fá greitt úr 

Fæðingarorlofssjóði, einstaklingar sem eru á öryrkjabótum og námsmenn. Vinnumálastofnun 

getur þó veitt námsmönnum fjárhagsaðstoð, en til þess þarf sérstakt mat frá ráðgjafa 

stofnunarinnar, auk þess sem gerður er sérstakur námssamningur við viðkomandi aðila (Lög 

um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006; Vinnumálastofnun, 2009c).  

 

4.2 Atvinnuleysisbætur erlendis 
Upphæð atvinnuleysisbóta og réttur einstaklinga til þeirra getur verið mismunandi eftir 

löndum. Hér á eftir verða fjallað um tilhögun  atvinnuleysisbóta í nokkrum löndum og 

kannað hvort atvinnuleysisbætur erlendis séu sambærilegar þeim bótum sem standa 

einstaklingum til boða hér á landi. 

 

4.2.1 Bretland og Bandaríkin 

Atvinnuleysisbæturhafa staðið einstaklingum til boða í Bretlandi síðan fyrir fyrri 

heimstyrjöld. Þeir einstaklingar sem eiga rétt á bótum þar í landi eru einstaklingar á aldrinum 

18 til 60 ára ef um er að ræða konur, en karlar eiga rétt til atvinnuleysisbóta til 65 ára aldurs. 

Einstaklingar undir 18 ára aldri geta átt rétt til bóta, séu aðstæður þeirra mjög erfiðar. Til að 

einstaklingar eigi rétt á bótum verða þeir að vera án vinnu eða vinna minna en 16 
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klukkustundir á viku, vera vinnufærir og geta sýnt fram á það að þeir séu að leita að vinnu 

(Times Online, 2009; Working Rights, e.d.).  

Líkt og hér á landi eru atvinnuleysisbætur í Bretlandi bæði tekjutengdar og ótekjutengdar. 

Einstaklingar sem fá ótekjutengdar bætur eru þeir einstaklingar sem hafa greitt til 

atvinnuleysistryggingasjóðs í minnst tvö ár áður en þeir missa vinnu sína og fá þeir greiddar 

bætur til sex mánaða. Þeir einstaklingar sem fá tekjutengdar bætur eru þeir sem falla ekki 

undir þessi skilyrði og eru þá tekjur þeirra og sparnaður tekinn inn í myndina. Einstaklingar 

sem eiga sparnað sem nemur meira en sex þúsund pundum eða 1.243.449 krónum miðað við 

gengi 19. nóvember 2009 fá skertar bætur og þeir einstaklingar sem eiga sparnað yfir 16 

þúsund pundum eða 3.315.840 krónum fá engar bætur greiddar. Einnig geta einstaklingar 

sem eiga maka sem vinnur meira en 24 klukkustundir á viku átt von á því að fá engar bætur 

greiddar. Einstaklingar sem fá tekjutengdar bætur eiga rétt á þeim þangað til þeir finna sér 

vinnu á ný. Einstaklingar á aldrinum 18 til 24 ára fá lægri bætur en þeir einstaklingar sem 

eldri eru, hvort sem um er að ræða tekjutengdar bætur eða ekki (Kaupþing, 2009, 19. 

nóvember; Times Online, 2009; Working Rights, e.d.). 

Upphæð ótekjutengdra atvinnuleysisbóta í Bretlandi er 47,95 pund á viku eða 39.748 

krónur á mánuði ef einstaklingar eru á aldrinum 18 til 24 ára en 60,50 pund á viku eða 

50.152 krónur á mánuði ef einstaklingar eru yfir 25 ára aldri. Upphæð tekjutengdra bóta er 

60,50 á viku eða 50.152 krónur fyrir einhleypa einstaklinga yfir 25 ára aldri en 94,95 pund 

eða 78.708 krónur á mánuði ef um par er að ræða (Kaupþing, 2009, 19. nóvember; Times 

Online, 2009). 

Þeim einstaklingum í Bretlandi sem hefur ekki tekist að finna sér vinnu innan sex mánaða 

frá því þeir verða atvinnulausir er fyrirskipað að taka þátt í einhvers konar 

vinnumarkaðsúrræðum í þeim tilgangi að halda þeim virkum og undirbúa þá fyrir að fara til 

vinnu á ný (Working Rights, e.d.). 

Í Bandaríkjunum eiga einstaklingar rétt til atvinnuleysisbóta, hafi þeir misst vinnu sína án 

þess að eiga sök á því sjálfir og unnið í að lágmarki eitt ár áður en til atvinnuleysis kemur. 

Bæturnar eru ætlaðar sem tímabundin aðstoð fyrir atvinnulausa einstaklinga sem þurfa að 

takast á við tekjuleysi í kjölfar atvinnumissis. Einstaklingar eiga rétt á bótum í allt að 26 

vikur eða hálft ár. Að þeim tíma liðnum geta einstaklingar þó sótt um framlengingu á 

bótatímabilinu,hafi þeir ekki fengið vinnu. Slíkar umsóknir eru einna helst samþykktar ef 

atvinnuleysi er mikið í því fylki sem um ræðir. Atvinnulausum einstaklingum í 

Bandaríkjunum ber að vera í góðu sambandi við vinnumálastofnun í sínu umdæmi, en 

stofnanirnar halda skrá yfir atvinnulausa einstaklinga,  aðstoða þá við atvinnuleit og gefa 



16 
 

þeim kost á viðeigandi vinnumarkaðsúrræðum (United States Department of Labor – 

Employment & Training Administration, 2008).  

Atvinnuleysisbætur í Bandaríkjunum eru tekjutengdar og skattskyldar og eru reiknaðar 

sem hlutfall af tekjum einstaklinga síðustu 52 vikna áður en til atvinnuleysis kemur.  

Upphæð atvinnuleysisbótanna er reiknuð eftir ákveðinni reiknireglu, en úthlutun bótanna og 

réttur einstaklinga til þeirra getur verið mismunandi eftir fylkjum. Þá setja einstök fylki eigin 

reglur um hámarks- og lágmarksfjárhæðir atvinnuleysisbóta. Sem dæmi má nefna, að  

lágmarksupphæð atvinnuleysisbóta í Washington fylki er 225 dollarar á viku eða 113.481 

krónur á mánuði miðað við gengi 14. desember 2009. Hámarksupphæð bóta í fylkinu getur 

verið allt að 611 dollarar eða 308.164 krónur á mánuði. Washington fylki var meðal þeirra 

fimm fylkja Bandaríkjanna, sem ráðstöfuðu mestum fjármunum til greiðslu 

atvinnuleysisbóta árið 2008, enda er hlutfall hálaunaðra einstaklinga þar fremur hátt og 

atvinnuleysisbæturnar tekjutengdar, eins og áður sagði (Arion banki, 2009, 14. desember; 

Employment Security Department, 2009; United States Department of Labor – Employment 

& Training Administration, 2008).  

 

4.2.2 Finnland 

Í Finnlandi er notast við tvenns konar bótakerfi fyrir atvinnulausa einstaklinga. Fyrst má 

nefna grunnatvinnuleysisbætur. Einstaklingar sem eiga rétt til slíkra bóta eru þeir sem eru án 

vinnu og eru að leita að fullu starfi, á aldrinum 17 til 64 ára, eru vinnufærir og hafa skráð sig 

hjá einhvers konar vinnumálastofnun (Kela, 2008b). Grunnatvinnuleysisbætur eru ætlaðar 

þeim einstaklingum sem tilheyra engum atvinnuleysistryggingasjóði. Fjárhæð bótanna er 

fastákveðin og hafa tekjur maka ekki áhrif þar á. Hafi einstaklingar einhverjar tekjur á þeim 

tíma sem þeir fá greiddar bætur getur hins vegar einhver skerðing orðið á bótum þeirra. 

Einstaklingar geta fengið grunnatvinnuleysisbætur greiddar í 500 daga. Upphæðin sem um 

ræðir er 25,63 evrur á dag eða 95.120 krónur á mánuði ef miðað er við gengi 20. nóvember 

2009. Ef einstaklingar hafa börn á framfæri er upphæðin aðeins hærri (Kaupþing, 2009, 20. 

nóvember; Kela, 2009a; Kela, 2008a). 

Hafi einstaklingar þegið grunnatvinnuleysisbætur í 500 daga, en ekki fundið sér vinnu, 

eiga þeir rétt til annars konar fjárhagsaðstoðar í formi bóta sem kallast 

vinnumarkaðsniðurgreiðsla. Einstaklingar þurfa að uppfylla sömu skilyrði til að eiga rétt á 

grunnatvinnuleysisbótum, en verða jafnframt að hafa nýtt sér einhvers konar 

vinnumarkaðsúrræði (Kela, 2008c).  Vinnumarkaðsniðurgreiðslur eru samsvarandi fjárhæð 

grunnatvinnuleysisbóta,  en niðurgreiðslurnar eru aftur á móti tekjutengdar og hafa tekjur 
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allra þeirra einstaklinga sem hafa sama lögheimili og hinn atvinnulausi áhrif til skerðingar 

bótanna. Vinnumarkaðsniðurgreiðslur eru greiddar eins lengi og einstaklingar hafa þörf fyrir 

þær. Einstaklingar geta þó misst rétt sinn til bóta hafni þeir vinnu, úrræðum á vegum 

vinnumálastofnunar eða vanræki það að nýta sér einhvers konar vinnumarkaðsúrræði 

(Kaupþing, 2009, 20. nóvember; Kela., 2009b). 

 

4.2.3 Danmörk 

Einstaklingar í Danmörku eiga einungis rétt á atvinnuleysisbótum ef þeir hafa tryggt sig hjá 

sérstökum atvinnuleysistryggingarsjóðum sem reknir eru í tengslum við stéttarfélög eða 

einhvers konar starfsgreinarsamtök. Ekki er skylduaðild að slíkum sjóðum,  en aðild að þeim 

getur komið sér vel ef einstaklingar missa vinnuna og tekjurnar sem vinnunni fylgja. 

Skilyrðin sem einstaklingar þurfa að uppfylla til að eiga rétt á bótum eru meðal annars að 

vera undir 65 ára aldri, hafa unnið fulla vinnu síðastliðin þrjú ár áður en til atvinnuleysis 

kemur, vera skráðir hjá vinnumálastofnun og vera í virkri atvinnuleit og síðast en ekki síst 

hafa ekki átt sök á atvinnuleysinu sjálfir. Upphæð atvinnuleysisbóta fer eftir því hvort 

einstaklingar eru tryggðir að fullu eða að hluta til. Einnig skipta fyrri tekjur máli og svo 

aðstæður hvers einstaklings fyrir sig. Upphæðin getur numið allt að 90% af fyrri tekjum og 

getur fólk átt rétt á bótum til allt að fjögurra ára. Hámarksbótaupphæð fyrir einstaklinga sem 

tryggðir eru að fullu eru 614 danskar krónur á dag eða 304.980 krónur miðað við gengi 20. 

nóvember 2009. Þeir einstaklingar sem eru aðeins tryggðir að hluta geta fengið bætur að 

hámarki 427 danskar krónur á dag eða 212.100 krónur á mánuði (Kaupþing, 2009, 20. 

nóvember; Norræna ráðherranefndin, 2009, 24. september). 

 

4.2.4 Svíþjóð 

Í Svíþjóð er atvinnuleysisbótum skipt á tvo vegu. Annars vegar eru það 

grunnatvinnuleysisbætur og hins vegar bætur fyrir þá einstaklinga sem greiða gjöld til 

atvinnuleysistryggingasjóðs. Grunnatvinnuleysisbæturnar eru ætlaðar þeim einstaklingum 

sem hafa ekki greitt gjöld til atvinnuleysistryggingasjóðs og uppfylla því ekki skilyrði 

sjóðsins til bótagreiðslna. Grunnatvinnuleysisbæturnar eru ætlaðar atvinnulausum 

einstaklingum á aldrinum 20 til 65 ára sem eru í leit að vinnu. Upphæðin sem um ræðir er að 

hámarki 320 krónur sænskar á dag eða 114.280 krónur á mánuði ef miðað er við gengi 20. 

nóvember 2009. Atvinnuleysistryggingasjóður er ætlaður öllum einstaklingum að 65 ára 

aldri, bæði almennum launamönnum sem og sjálfstætt starfandi einstaklingum. Bæturnar 
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sem greiddar eru úr atvinnuleysistryggingasjóði eru tekjutengdar og geta einstaklingar fengið 

allt að 80% af fyrri tekjum. Samt sem áður er ákveðið hámark á bótagreiðslum eða 730 

sænskar krónur á dag eða 260.720 krónum á mánuði fyrstu hundrað daga 

atvinnuleysistímabils. Eftir það lækkar upphæðin örlítið og eru bæturnar 680 sænskar krónur 

sem gera 242.860 krónur (Inspektionen för arbetslötshetsförskäkringen, 2009; Kaupþing, 

2009, 20. nóvember).  

Bótatímabilið í Svíþjóð er 300 dagar. Til að einstaklingar eigi rétt á annað hvort 

grunnatvinnuleysisbótum eða bótum úr atvinnuleysistryggingasjóði eru ákveðin skilyrði sem 

þeir þurfa að uppfylla. Einstaklingar þurfa að vera atvinnulausir, í virkri atvinnuleit, tilbúnir 

til að taka störfum sem eru þeim við hæfi, vera búnir að skrá sig hjá vinnumálastofnun og 

vera tilbúnir að vinna í minnst þrjár klukkustundir á dag og í minnst 17 klukkustundir á viku. 

Einstaklingar þurfa einnig að hafa verið í fullri vinnu síðustu sex mánuði áður en til 

atvinnuleysis kemur (Inspektionen för arbetslötshetsförskräningen, 2009). 

 

4.2.5 Noregur 

Atvinnuleysisbótum í Noregi eru ætlað að koma til móts við þann tekjumissi sem 

einstaklingar verða fyrir í kjölfar atvinnumissis og hafa því hlutverki að gegna að hvetja 

einstaklinga til atvinnuleitar. Bæturnar eru ætlaðar einstaklingum á aldrinum 18 til 67 ára og 

verða þeir að uppfylla ákveðin skilyrði er varða búsetu og almannatryggingar þar í landi. 

Bæturnar eru ekki ætlaðar sjálfstætt starfandi einstaklingum eða námsmönnum (Norræna 

ráðherranefndin, 2009, 5. október).   

Einstaklingar þurfa að hafa unnið fulla vinnu síðustu 12 mánuði áður en til atvinnuleysis 

kemur til að eiga rétt á atvinnuleysisbótum. Ennfremur  verða einstaklingar að vera 

atvinnulausir og í virkri leit að vinnu, skráðir hjá vinnumálastofnun og sýna fram á 

atvinnuleysi á 14 daga fresti. Einstaklingar sem hafa orðið fyrir mikilli atvinnuskerðingu 

eiga einnig rétt á bótum. Atvinnuleysisbætur í Noregi eru tekjutengdar og eru reiknaðar út 

frá launum síðustu þriggja ára áður en til atvinnuleysis kemur. Að meðaltali er upphæð 

atvinnuleysisbóta í kringum 62% af fyrri tekjum en ef einstaklingar hafa börn undir 18 ára á 

sínu framfæri er upphæðin hærri. Lengd bótatímabils fer eftir því hversu háar tekjur 

einstaklingar voru með árið áður en þeir urðu atvinnulausir en einnig er litið til meðaltekna 

síðustu þriggja ára (Arbeids- og velferdsetaten, 2009). 

Atvinnulausir einstaklingar á Norðurlöndunum geta að uppfylltum ákveðnum skilyrðum 

farið í atvinnuleit til annarra Norðurlanda og haldið bótum sínum á meðan í allt að þrjá 

mánuði. Til þess verða einstaklingar að vera atvinnulausir með öllu, hafa fengið bætur í að 
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minnsta kosti fjórar vikur áður en þeir fara úr landi, vera skráðir í atvinnuleit og hafa 

heimilisfang í því landi þar sem þeir leita sér að vinnu. Ef einstaklingum tekst ekki að ráða 

sig í vinnu í öðru landi en heimalandi sínu innan þriggja mánaða verða þeir að snúa aftur til 

heimalandsins svo þeir missi ekki rétt til atvinnuleysisbóta (Norræna ráðherranefndin, 2009, 

29. september). 

Eins og sjá má eru atvinnuleysisbætur, rétturinn til þeirra, upphæð og lengd bótatímabils 

mjög mismunandi eftir löndum. Í Bretlandi eru bæturnar lægstar og þar í landi fara þær að 

mestu eftir aldri og fyrri tekjum. Í Finnlandi eru atvinnuleysisbætur einnig tekjutengdar. 

Einstaklingar þar í landi eiga á hættu að bætur þeirra skerðist mjög ef aðrir einstaklingar á 

sama lögheimili hafa tekjur. Í Danmörku þurfa einstaklingar að hafa greitt til 

atvinnuleysistryggingarsjóðs til að eiga rétt á bótum. Einstaklingar geta verið tryggðir að 

fullu eða að hluta og fer bótaupphæð eftir hlutfalli tryggingar. Í Svíþjóð er hins vegar bæði 

um grunnatvinnuleysisbætur að ræða og bætur úr atvinnuleysistryggingasjóði. Vert er að 

nefna að grunnatvinnuleysisbætur eru mun lægri en bætur úr atvinnuleysistryggingarsjóði. Í 

Noregi eru bæturnar tekjutengdar og miðast við ákveðna prósentu af fyrri tekjum en 

tekjutengingin er 62% að meðaltali af fyrri tekjum. Sömu sögu er að segja um Bandaríkin en 

þar eru bætur einnig tekjutengdar. Upphæð atvinnuleysisbóta þar í landi er mismunandi eftir 

fylkjum.  

 Í þeim löndum þar sem bæturnar eru sem lægstar og bótatímabilið sem styst eru hinar 

efnahagslegu afleiðingar fyrir einstaklinga í kjölfar atvinnumissis hvað erfiðastar.  
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5. Afleiðingar atvinnuleysis 
Atvinnuleysi hefur ýmsar afleiðingar í för með sér fyrir einstaklinga, fjölskyldu þeirra og 

samfélagið í heild sinni. Þó flestir líti atvinnuleysi og afleiðingar þess neikvæðum augum, 

hafa sumir jákvæðara hugarfar gagnvart því. Einstaklingar gætu kunnað að meta aukinn tíma 

til að verja með fjölskyldu og vinum, sinna tómstundum og áhugamálum. Sumir líta jafnvel 

á atvinnumissi sem tækifæri til að feta nýjar slóðir og afla sér aukinnar menntunnar svo fátt 

eitt sé nefnt. Samfélagið gæti hugsanlega notið góðs af þessu því breytingarnar á tímum 

atvinnuleysis eru miklar og tækifæri til nýsköpunar myndast (Össur Skarphéðinsson, 2009). 

Þrátt fyrir að sumir líti jákvæðum augum á afleiðingar atvinnuleysis er almennt talið að 

neikvæðar afleiðingar atvinnuleysis séu þeim mun fleiri. Mikilvægt er að velta fyrir sér 

hverjar þessar afleiðingar eru og skoða hverjir verða helst fyrir neikvæðum afleiðingum 

atvinnuleysis. Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir efnahagslegum, félagslegum og 

heilsufarslegum afleiðingum atvinnuleysis. 

 

5.1 Efnahagslegar afleiðingar 
Þegar einstaklingur missir vinnu sína og tækifæri til að afla sér og fjölskyldu sinni 

lífsviðurværis geta komið upp ýmis vandamál. Þegar einstaklingar verða fyrir tekjuskerðingu 

eins og ætla má að gerist við atvinnumissi geta ýmsir greiðsluerfiðleikar komið upp sem 

erfitt er að ráða við. Íbúðalán, bílalán, yfirdráttarheimildir og námslán svo fátt eitt sé nefnt 

eru dæmi um skuldbindingar einstaklinga, sem erfitt getur verið að standa undir í kjölfar 

atvinnumissis og algengt er að fólk leiti sér aðstoðar sökum minnkandi greiðslugetu. Ætla 

má að kaupmáttur einstaklinga minnki í kjölfar atvinnumissis, sem krefst aðlögunar að 

breyttum aðstæðum og breytinga á  neyslumynstri, en þær geta verið erfiðar þegar ákveðið 

munstur hefur verið til staðar (Stýrihópur um velferðarvakt, 2009; Turner, 1995). 

Tekjuskerðing af völdum atvinnuleysis getur jafnframt leitt til þess að einstaklingar búi við 

þröngan kost, við ófullnægjandi næringu og lélegan aðgang að heilsugæslu.  Við slíkar 

aðstæður er meiri hætta á þeim heilsufarslegu vandamálum sem fjallað verður um hér að 

neðan (Mathers og Schofield, 1998). 

5.1.1 Könnun á högum atvinnulausra einstaklinga á Íslandi 

Í könnun sem gerð var árið 1993 á högum atvinnulausra einstaklinga hér á landi, kom í ljós 

að greiðslubyrði heimilanna helst mjög í hendur við aðstæður í þjóðfélaginu. Niðurstöður 



21 
 

könnunarinnar leiddu í ljós að því lengur sem einstaklingar eru atvinnulausir, þeim mun 

meiri verða erfiðleikar heimilanna, en mikil fylgni reyndist vera á milli þessarra þátta. Þeir 

einstaklingar sem glímt höfðu við atvinnuleysi í innan við mánuð áttu í erfiðleikum með 

greiðslur á hefðbundnum fjölskylduútgjöldum svo sem mat, samgöngum og húsnæði. Aftur á 

móti reyndust þeir einstaklingar sem höfðu verið atvinnulausir að jafnaði í 6 til 12 mánuði 

áttu í mun meiri erfiðleikum með útgjöld af þessu tagi en þeir fyrrnefndu. Þeir sem hafa 

verið án vinnu til lengri tíma litið (meira en í 12 mánuði) eru þó taldir aðlagast breyttum 

aðstæðum sem fylgja í kjölfar atvinnuleysis. Slíkir einstaklingar hafa oftar en ekki breytt 

lífsstíl sínum og venjum, svo sem með því að lækka neysluútgjöld og selja eignir. Hafa ber í 

huga að framangreind könnun var gerð í gildistíð eldri laga um atvinnuleysisbætur. Þann 1. 

júlí árið 2006 urðu þær breytingar á atvinnuleysistryggingum, að grunnatvinnuleysisbætur 

hækkuðu umtalsvert, auk þess sem tekjutengingu atvinnuleysisbóta var komið á. Hinar 

efnahagslegu afleiðingar atvinnuleysis, eru því hugsanlega aðrar í dag en þær sem fram 

komu í könnuninni árið 1993  (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og Stefán Ólafsson, 1993; Lög 

um atvinnuleysistryggingar nr. 12/1997; Lög um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006). 

Í nýlegri könnun um fjármál heimilanna á vegum stýrihóps um velferðarvakt kemur fram, 

að skuldir heimilanna hafa vaxið mjög á síðustu árum og þá helst vegna íbúða- og bílalána. 

Talið er að meðalskuldir hvers heimilis hér á landi séu í kringum 18 milljónir. Þeir 

einstaklingar sem eru líklegastir til að eiga í hvað mestum greiðsluerfiðleikum þegar 

atvinnuleysi steðjar að eru einstaklingar á þrítugs- og fertugsaldri. Einstaklingar á þessum 

aldri eru hvað skuldsettastir, bera mestu greiðslubyrðina og hafa að jafnaði nokkur börn á 

framfæri (Stýrihópur um velferðarvakt, 2009). 

Til að koma til móts við þá einstaklinga sem hafa misst vinnu sína og eiga í miklum 

fjárhagserfiðleikum leggur stýrihópurinn til nokkur úrræði. Dæmi um slík úrræði eru lækkun 

verðtryggingar, niðurfelling skulda að hluta og greiðslujöfnun. Þeim verði þó ekki hrint í 

framkvæmd nema með hliðsjón af starfsreglum fjármálafyrirtækja og annarra lánveitenda 

(Stýrihópur um velferðarvakt, 2009).  

Einkaneysla Íslendinga hefur aukist umtalsvert síðastliðin ár og hafa margir fjárfest í nýju 

húsnæði og bifreiðum,  jafnvel um efni fram. Til að mynda var fjöldi nýskráðra bifreiða árið 

2007, þegar góðærið stóð sem hæst, 19.316 talsins á móti 96 nýskráðum bifreiðum í 

októberlok árið 2009 (Umferðarstofa, e.d.-a, e.d. -b). 

Með vísan til þessa má halda því fram, að í íslensku samfélagi hafi endurspeglast 

hugmyndir Thorstein Veblen um neysluhyggjuna, sem hann taldi einkenna nútímann. 

Veblen taldi að menn væru sífellt að keppa innbyrðis um svokallaða stöðu í metorðastiga 
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samfélagsins þar sem efnahagur manna réði mestu. Verðleikar manna yrðu að vera öllum 

öðrum sýnilegir. Hann taldi því að menn leiddust út í svokallaða sýndarneyslu (e. 

conspicuous consumption) og væru sífellt að reyna að bæta þjóðfélagsstöðu sína með hinum 

ýmsu stöðutáknum (e. status symbols) sem þættu eftirsóknarverð (Stefán Ólafsson, 1996).  

Við teljum sýndarneyslu Thorstein Veblen einkenna neyslu Íslendinga á síðustu árum. 

Bifreiðakaup Íslendinga teljum við vera gott dæmi um þann hugsunarhátt sem ríkjandi var 

þar sem menn töldu sig þurfa að eiga stærri og dýrari hluti en náunginn.  

 

5.1.2 Efnahagslegar afleiðingar: karlar og konur 

Rannsóknir hafa leitt í ljós, að verulegur munur er á fjárhagslegri stöðu atvinnulausra karla 

og atvinnulausra kvenna. Er fjárhagsleg staða kvenna oftar en ekki betri en fjárhagsleg staða 

karla. Þá er minni munur talinn vera á fjárhag kvenna með vinnu og fjárhag atvinnulausra 

kvenna en á milli sömu hópa karla (Shamir, 1985). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að atvinnuleysisbætur hafa verndandi áhrif á karla og konur 

og að þær geti komið í veg fyrir kvíða og streitu sem oftar en ekki fylgir atvinnuleysi. Enn 

fremur hefur komið fram að þeir karlmenn sem ekki fá greiddar bætur verða fyrir verri 

áhrifum atvinnuleysis en konur í sömu stöðu. Hjúskaparstaða virðist jafnframt skipta máli 

hvað þetta varðar, en rannsóknir hafa leitt í ljós að atvinnulausar konur í hjúskap, sem ekki 

njóta réttar til bóta, verða síður fyrir slæmum áhrifum atvinnuleysis en karlar í sömu stöðu. 

Almennt virðast áhrif þess að njóta ekki bótaréttar koma illa við atvinnulausa karla, óháð 

hjúskaparstöðu þeirra. Hugsanleg skýring á þessum mun á milli kynjanna, er að konur eru 

líklegri til að njóta fjárhagslegs stuðnings eiginmanna sinna. Karlar séu aftur á móti almennt 

taldir þurfa að sjá fjölskyldu sinni farboða og því sé tekjumissir af völdum atvinnuleysis og  

það að fá engar bætur mikið áfall fyrir þá. Ekki er talið að þeir geti treyst jafn mikið á tekjur 

eiginkvenna sinna vegna þess hve konur þéna almennt minna en karlar. Fyrir gifta 

atvinnulausa karla er hjónabandið því talið skapa fjárhagslega streitu sem svo getur haft 

alvarleg áhrif á andlega heilsu þeirra. Talið er að helsti munurinn sem liggi á milli kynjanna 

sé meiri fjárhagsleg ábyrgð karla innan fjölskyldunnar (Artazcoz o.fl., 2004; Shamir, 1985).  

Hvað menntun varðar hafa rannsóknir leitt í ljós að einstaklingar í lægstu stéttum 

samfélagsins og með minnstu menntunina þjást hvað mest af fjárhagslegum kvíða í kjölfar 

atvinnuleysis frekar en þeir sem eru meira menntaðir og eru í efri stéttum (Turner, 1995).  

Ef litið er til umfjöllunarinnar innan kaflans um efnahagslegar afleiðingar fara 

efnahagslegar afleiðingar og áhyggjur í kjölfar atvinnuleysis eftir fjölmörgum breytum. Má 

þar til dæmis nefna stéttarstöðu, menntun og fjölskyldustöðu en þá er helst átt við hvort maki 
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sé til staðar og hversu mörg börn einstaklingar hafa á framfæri. Upphæð atvinnuleysisbóta, 

lengd bótatímabils og skuldabyrði einstaklinga eru ekki síður mikilvægar breytur þegar 

kemur að því hversu alvarlegar efnahagslegar afleiðingar atvinnuleysis geta orðið fyrir 

einstaklinga. 

Með aukinni atvinnuþátttöku kvenna hefur fjölskyldum með aðeins eina fyrirvinnu, sem 

yfirleitt var karlinn, fækkað verulega og eru fjölskyldur með tvær fyrirvinnur nú í meirihluta 

(Shamir, 1985). Þrátt fyrir allar þessa breytur er nefndar voru hér að ofan og aukinnar 

atvinnuþátttöku kvenna hafa rannsóknir sýnt fram á, að karlar verða fyrir verri 

efnahagslegum afleiðingum en konur. Helsta ástæðan fyrir þessu er sá launamunur sem enn 

er á milli kynjanna á vinnumarkaði, en vegna hans bera karlar enn almennt meiri 

fjárhagslega ábyrgð innan fjölskyldunnar. Karlmenn verða því fyrir verri efnahagslegum 

afleiðingum af völdum atvinnuleysis en konur.  

 

5.2 Félagslegar afleiðingar 
Eins og áður hefur komið fram er vinnan nú vettvangur félagslegra samskipta og stór hluti af 

skipulagi hversdagsins. Einstaklingar fá félagslegum þörfum sínum gjarnan fullnægt í 

vinnunni, finna sameiginlegan tilgang með starfinu og er starfið hluti af sjálfsmynd margra. 

Atvinnuleysi hefur því þó nokkrar afleiðingar á félagslega stöðu einstaklinga. Má þar nefna 

sjálfsmynd þeirra, fjölskyldu og félagslegt tengslanet. Vert er að nefna að ytra umhverfi 

hinna atvinnulausu einstaklinga spilar stóran þátt í því hvernig þeir upplifa atvinnuleysið og 

verður nánar gerð grein fyrir því hér á eftir. 

  

5.2.1 Sjálfsmynd atvinnulausra 

Í kjölfar atvinnuleysis getur sjálfsmat atvinnulausra einstaklinga lækkað og  margir geta 

fundið fyrir tilgangsleysi. Mikilvægt atriði í andlegri vellíðan er sú tilfinning, að 

einstaklingum finnist þeir geta haft áhrif á gang mála. Algengt er að atvinnulausum 

einstaklingum finnist þeir hafa lítil eða engin áhrif og þeirri tilfinningu gæti fylgt 

vanmáttarkennd, kvíði og depurð. Rannsóknir hafa leitt í ljós, að þegar vinna einstaklinga er 

stór hluti af sjálfsmynd þeirra getur atvinnumissir ógnað ímynd þeirra á alvarlegan hátt. 

Einnig getur atvinnuleysið haft skaðleg áhrif á sjálfsvirðingu þeirra. Niðurstöður rannsókna 

hafa í gegnum tíðina sýnt að þeir sem eru í efri stéttum samfélagsins og gjarnan með meiri 

menntun eru skuldbundnari vinnu sinni á tilfinningalegri hátt og hafa meiri sálræna 
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fjárfestingu í störfum sínum en þeir einstaklingar sem finna má í lægri stéttum samfélagsins 

(Jón Sigurður Karlsson, 2009; Turner, 1995). 

Sjálfstraust einstaklinga minnkar oft mikið við atvinnumissi og leitin að nýrri vinnu getur 

reynst erfið. Margir gefast hreinlega upp. Í könnun sem gerð var árið 1993 á högum 

atvinnulausra einstaklinga á Íslandi kom fram að 26% einstaklinga hafi misst sjálfstraust í 

kjölfar atvinnumissis. Einnig töldu 22% einstaklinga að þeim finnist þeir síður hafa 

mikilvægu hlutverki að gegna eftir að hafa misst vinnuna. Um 15% þeirra sem tóku þátt í 

könnuninni töldu sig eiga verr með að leysa vandamál en venjulega og jafn stór hópur 

einstaklinga taldi sig vera síður færa um að horfast í augu við erfiðleika í kjölfar 

atvinnumissis. Atvinnuleysið snertir einstaklinga því á marga vegu og getur haft áhrif á allar 

þeirra gjörðir. Einnig hefur það sýnt sig að óttinn við atvinnumissi getur haft verri áhrif á 

geðheilsu heldur en það að missa vinnunna í raun og veru. Á vinnustöðum þar sem mörgum 

einstaklingum hefur verið sagt upp vegna efnahagsþrenginga getur myndast stöðugur kvíði 

og efasemdir meðal þeirra einstaklinga sem halda vinnunni. Algengt er að þeir sem eftir sitja 

lifi í stöðugum ótta um það hver verði næst látinn fara. Starfsmennirnir sem halda vinnunni 

hafa því ekki síður þörf á stuðningi og ráðgjöf en þeir sem missa hana  (Björklund og 

Eriksson, 1998; Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og Stefán Ólafsson, 1993; Jón Sigurður 

Karlsson, 2009). 

 

5.2.2 Ytra umhverfi 

Ytra umhverfi atvinnulausra einstaklinga hefur mikil áhrif á  hvernig þeir upplifa 

atvinnuleysið og tilfinningar þeirra á meðan á því stendur. Með ytra umhverfi er átt við hvort 

mikið eða lítið atvinnuleysi sé til staðar í samfélaginu og hvort fá eða mörg atvinnutækifæri 

standa einstaklingum til boða. Rannsóknir hafa sýnt, að atvinnulausir einstaklingar verða 

fyrir miklum tilfinningalegum áhrifum í kjölfar atvinnumissis þegar þrengingar eru í 

efnahagslífinu. Þegar lítið er um atvinnutækifæri eru áhrifin sterkari. Að upplifa atvinnuleysi 

í slæmum efnahagslegum aðstæðum virðist valda meiri streitu sérstaklega þegar 

einstaklingar eru lítið menntaðir. Efnahagslegar kringumstæður virðast aftur á móti ekki 

skipta jafn miklu máli fyrir meira menntaða atvinnulausa einstaklinga. Þeir einstaklingar sem 

fá vinnu þegar atvinnuleysi er mikið geta fundið til mikillar heppni. Hamingjan sem gjarnan 

fylgir því að fá nýja vinnu getur haft áhrif á það hversu fljótt einstaklingar jafni sig á þeim 

neikvæðu félagslegu afleiðingum sem fylgt geta atvinnuleysi (Turner, 1995). 

Þegar einstaklingar missa atvinnu, sem áður hefur markað stöðu þeirra í samfélaginu, geta 

þeir upplifað sig og stöðu sína innan samfélagsins sem einskonar frávik og skammarlega. 
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Eins og áður sagði virðist ytra umhverfi atvinnulausra einstaklinga skipta miklu máli hvað 

þetta varðar. Samkvæmt rannsóknum virðast atvinnulausir einstaklingar upplifa minni 

fordóma og smán frá samfélaginu þegar atvinnuleysi er mikið. Þegar atvinnuleysi er lítið eru 

aftur á móti meiri líkur á því að einstaklingar sem missa vinnu sína kenni sjálfum sér um og 

upplifi persónulega veikleika og sjálfsásakanir, sem geta haft í för með sér hnignandi 

andlega heilsu (Björklund og Erikson, 1998; Turner, 1995). 

 

5.2.3 Félagslegt tengslanet 

Þegar einstaklingar missa vinnu sína verður oftar en ekki röskun á félagslegu tengslaneti 

þeirra. Mjög algengt er að minnkun verði á félagslegum samskiptum við fyrrverandi 

samstarfsfélaga. Sumir einstaklingar loka sig jafnvel alveg af og einangrast frá vinum, 

ættingjum og samfélaginu. Hér getur samhjálp og stuðningur frá fjölskyldu skipt sköpum. Ef 

ekkert er að gert og einstaklingar lifa lengi í félagslegri einangrun getur það haft slæm áhrif á 

heilsu þeirra. Þess ber að geta að félagsleg tengsl hafa mismunandi mikið vægi í lífi 

einstaklinga og geta því áhrif félagslegrar einangrunar verið mismunandi (Kieselbach, 2003). 

 

5.2.4 Fjölskylda atvinnulausra 

Atvinnuleysi hefur ekki einungis áhrif á þá einstaklinga sem verða fyrir atvinnumissinum 

heldur einnig á fjölskyldu þeirra og nánustu aðstandendur. Spenna og togstreita innan 

fjölskyldunnar á það til að aukast í kjölfar atvinnumissis einstaklinga. Slík spenna getur 

meðal annars leitt til meiri óróleika hjá börnum atvinnulausra, sem getur aukið líkur á 

togstreitu á milli foreldra og barna. Stundum getur myndast vítahringur sem erfitt er að vinna 

sig út úr án ráðgjafar, en aðstæður sem þessar geta haft gífurleg áhrif á geðheilsu 

einstaklinga og oftar en ekki leitt til vanlíðunar. Vanlíðan þessi kemur oft fram sem depurð 

eða óyndi, en kvíði er einnig áberandi. Oft er kvíðinn mestur rétt áður eða um það leyti sem 

fólk missir vinnuna. Hjá flestum leiðir þessi meinta togstreita og vanlíðan til aukinnar streitu. 

Af þessu má sjá að félagslegar og heilsufarslegar afleiðingar atvinnuleysis haldast mjög í 

hendur (Jón Sigurður Karlsson, 2009). 

 

5.2.5 Félagslegar afleiðingar: karlar og konur 

Líkt og fram hefur komið geta félagslegar afleiðingar atvinnuleysis haft þó nokkuð slæm 

áhrif á einstaklinga og jafnvel orsakað heilsubrest. Sé litið  til þess hvort atvinnuleysi hafi 

verri félagslegar afleiðingar fyrir konur eða karla, hafa rannsóknir leitt í ljós að karlar upplifa 
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verri félagslegar afleiðingar  atvinnuleysis. Ýmsar getgátur hafa verið uppi um ástæður 

þessa, en talið er að konur láti fjölskylduna og skyldum henni tengdri koma í veg fyrir 

tómarúmið sem atvinnuleysi getur haft í för með sér. Þá er talið, að fjölskyldulíf og ábyrgð 

innan þess hafi ekki þessi sömu áhrif á karla þar sem þeir taka oftar en ekki minni þátt í 

fjölskyldulífinu, og að þessir þættir komi því ekki á sama hátt í veg fyrir það tómarúm, sem 

myndast þegar þeir missa vinnu sína líkt og hjá konum (Artazcoz o.fl., 2004; Björklund og 

Eriksson, 1998; Shamir, 1985).  

Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós, að sjálfsmynd karla versni mun meira en sjálfsmynd 

kvenna í kjölfar atvinnumissis og að körlum finnist þeir í mörgum tilfellum missa allan 

tilgang með lífinu og ákveðinn hluta af manndómi sínum við slíkar aðstæður. Þar sem að 

konur eru farnar að vera í tiltölulega jöfnum mæli og karlar úti á vinnumarkaðnum nú á 

dögum má  ætla, að vinnan skipti þær álíka miklu máli og hún gerir fyrir karla. Þar sem 

jafnréttisbarátta kvenna hefur að miklu leyti verið háð á vinnumarkaðnum eru eflaust nokkuð 

margar konur sem líta á stöðu sína á honum, sem merki um sjálfstæði og jöfnuð. Þeim 

konum er að líkindum hætt við að líta á atvinnumissi, sem sársaukafullt skref aftur á bak. 

Niðurstöður hafa þó leitt í ljós, að karlmenn virðast eiga í meiri hættu á að einangrast 

félagslega og vera einmana í kjölfar atvinnuleysis en  konur, sem upplifa síður minnkun 

félagslegra tengsla (Björklund og Eriksson, 1998; Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 

2009, 31. mars; Shamir, 1985). 

Ýmsir breytur virðast skipta máli þegar litið er til þess hvernig einstaklingar takast á við 

atvinnumissi og hvernig félagsleg áhrif atvinnuleysis koma niður á þeim. Meðal þeirra eru 

ytra umhverfi einstaklinga, hjúskaparstaða, hlutverk einstaklinga innan fjölskyldunnar, 

félagsleg tengsl, stéttarstaða, hversu mikið einstaklingar meta vinnu sína og stuðningur frá 

vinum og ættingjum. Við teljum að allar þessar breytur skipti gríðarlega miklu máli hvað 

varðar það hversu alvarlegar félagslegar afleiðingar einstaklingar upplifa í kjölfar 

atvinnumissis. Karlmenn virðast engu að síðurupplifa verri félagslegri afleiðingar af völdum 

atvinnuleysis en konur. Helsta ástæðan fyrir þessum mun á kynjunum er að líkindum hin 

mismunandi félagslegu tengsl sem karlar og konur hafa, bæði við fjölskyldu sína sem og 

aðra utanaðkomandi einstaklinga. 

   

5.3 Heilsufarslegar afleiðingar 
Eins og sjá má á umfjölluninni hér að ofan geta hinar efnahagslegu og félagslegu afleiðingar 

atvinnuleysis haft heilmikil áhrif á heilsufar atvinnulausra einstaklinga. Eins og áður hefur 
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verið fjallað um eru áhrif atvinnuleysis á einstaklinga töluverð. Má þar meðal annars nefna 

tekjumissi, breyting á  félagslegri stöðu en einnig geta sjálfsvirðing og sjálfstraust 

einstaklinga beðið hnekki. Oftar en ekki minnka félagsleg samskipti, einstaklingar verða 

fyrir auknu álagi og meiri líkur eru á því að einstaklingar upplifi fátækt. Allir þessir þættir 

geta haft áhrif á heilsu fólks með einum eða öðrum hætti (Brenner og Mooney, 1983).  

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar í gegnum tíðina er kanna heilsufar einstaklinga 

sem misst hafa vinnuna. Flestar þeirra gefa til kynna að atvinnuleysi hafi slæmar afleiðingar 

í för með sér á heilsu einstaklinga og verður fjallað um þær hér á eftir. 

 

5.3.1 Líkamleg heilsa  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar til þess að kanna áhrif á einstaklinga með tilliti til 

ýmissa efnahagslegra breytinga svo sem atvinnuleysis. Niðurstöður slíkra rannsókna hafa 

ósjaldan leitt í ljós, að atvinnuleysi og þá sérstaklega til langs tíma, hefur slæm áhrif á 

heilsufar einstaklinga (Björklund og Eriksson, 1998; Brenner og Mooney, 1983; Floderus, 

Nylén og Voss, 2001; Guðrún Frímannsdóttir, 2009; Mathers og Schofield, 1998). 

Ýmsar langtímarannsóknir benda til þess að einstaklingar hugsi verr um heilsu sína þegar 

hlutfall atvinnuleysis í samfélaginu er hátt. Atvinnulausir einstaklingar hafa gjarnan minna fé 

milli handanna, sem leiðir til þess að tækifærin til að bæta heilsufar eru af skornum skammti. 

Þetta endurspeglast svo í minna hreinlæti, ódýrari og þar af leiðandi oft verri næringu og 

minni notkun á heilbrigðiskerfinu (Brenner og Mooney, 1983; Floderus o.fl., 2001).   

Hækkandi dánartíðni vegna hjarta- og æðasjúkdóma er einnig ein af meginafleiðingum 

langtímaatvinnuleysis. Sjúkdóma á borð við skorpulifur og heilablóðfall má einnig rekja til 

aukins atvinnuleysis, en meltingartruflanir eru einnig algengar meðal atvinnulausra 

einstaklinga.  Atvinnuleysi virðist auk þess hafa áhrif til aukinnar sölu á lyfseðilskyldum 

lyfjum, einkumblóðþrýstingslyfja og þunglyndislyfja, en hár blóðþrýstingur og þunglyndi 

eru mjög algengar heilsufarslegar afleiðingar atvinnuleysis.  Þá hafa rannsóknir leitt í ljós, að 

tíðni ungbarnadauða eykst með auknu atvinnuleysi og má rekja það til verri aðgangs að 

heilsugæslu og ófullnægjandi hreinlætis. Þó verður að hafa í huga að ekki verður vart við 

aukna tíðni sjúkdóma og annarra kvilla á borð við þá sem getið var hér að framan fyrr en 

nokkrum árum eftir mikla aukningu atvinnuleysis (Björklund og Eriksson, 1998; Brenner og 

Mooney, 1983; Floderus o.fl., 2001; Mathers og Schofield, 1998).  

Niðurstöður rannsókna benda einnig til þess að atvinnuleysi geti haft í för með sér aukna 

áfengis- og vímuefnaneyslu atvinnulausra einstaklinga. Við atvinnumissi verður fólk gjarnan 
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fyrir miklu áfalli, sem leitt getur til mikils álags, tilgangsleysis og vonleysis. Í mörgum 

tilfellum leitar fólk því á náðir flöskunnar. Aukin áfengis- og vímuefnaneysla getur haft 

slæm áhrif á á líkamlega heilsu einstaklinga og aukið líkurnar á að þeir fái einhverja af þeim 

sjúkdómum sem gjarnan eru fylgifiskar atvinnuleysis og fjallað var um hér að framan 

(Björklund og Eriksson, 1998; Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 2009, 31. mars; Guðrún 

Frímannsdóttir, 2009). 

 

5.3.2 Andleg heilsa  

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar í gegnum tíðina er kanna áhrif atvinnuleysis á 

andlega heilsu einstaklinga. William Cockerham, sem hefur sérhæft sig í heilsufélagsfræði, 

hefur verið mjög áberandi innan þess konar rannsókna og hefur hann einna helst einblínt á 

áhrif atvinnuleysis á andlega heilsu einstaklinga. Með því að skoða fyrri rannsóknir um efnið 

hefur Cockerham ásamt fjölmörgum öðrum fræðimönnum sýnt fram á að aukin tíðni 

atvinnuleysis hefur í för með sér aukna tíðni geðsjúkdóma og má þar nefna sjúkdóma og 

kvilla á borð við þunglyndi, geðhvörf, taugaveiklun, kvíða, ofstopa og geðraskanir. 

Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að atvinnuleysi hefur í för með sér aukna tíðni innlagna á 

geðspítala sem er þveröfugt við það sem á sér stað þegar góðæri ríkir. Aukin tíðni sjálfsvíga 

helst jafnframt í hendur við aukna tíðni atvinnuleysis, en rekja má það til aukins hlutfalls 

þunglyndis á tímum atvinnuleysis (Björklund og Eriksson, 1998; Cockerham, 2003; 

Floderus o.fl., 2001; Mathers og Schofield, 1998; Turner, 1995). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á, að einstaklingar sem eru án atvinnu eru líklegri en 

starfandi einstaklingar til að eiga við svefnörðugleika að stríða, vera taugaspenntir, vera með 

minni matarlyst og þjást af  kveljandi hugsunum. Niðurstöður rannsókna hafa einnig bent til 

þess, að langtímaatvinnulausir einstaklingar eigi það til að sýna meiri skapstyggð en 

einstaklingar sem hafa verið atvinnulausir til skemmri tíma. Jafnframt hefur komið í ljós, að 

ungt atvinnulaust fólk hefur þurft að glíma við afleiðingar atvinnuleysis síðar á ævinni og er 

líklegra til að verða aftur atvinnulaust. Þessar niðurstöður gefa til kynna að lengd 

atvinnuleysis sem og aldur þeirra sem atvinnulausir verða hefur mikið um það að segja 

hvernig einstaklingar verða fyrir áhrifum atvinnuleysis á andlega heilsu og hversu lengi 

áhrifin vara (Björklund og Eriksson, 1998; Hammarström og Janlert, 2002). 

Atvinnuleysi og sú upplifun einstaklinga að þeim finnist þeir vanhæfir til að takast á við 

félagslega stöðu sína í samfélaginu, er talið skapa svo mikið álag á einstaklinga, að 

einhverjir þeirra þoli það einfaldlega ekki og brotni niður andlega. Tilhneiging er til þess að 

þetta hafi mest áhrif á þá sem eru fjárhagslega ábyrgir fyrir öðrum einstaklingum og má þar 
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helst nefna einstaklinga með börn á framfæri, einstaklinga í hjúskap og þá sem eru í lægstu 

stéttum samfélagsins. Hið síðastnefnda er talið styrkja þær tilgátur sem komið hafa fram um 

að fátækari einstaklingar búa við álagsmeiri aðstæður og er því meiri hætta búin á því að 

upplifa verri andlega heilsu. Fræðimenn benda hins vegar á að þetta álag sem leiðir til verri 

andlegrar heilsu getur snert fólk í öllum stéttum samfélagsins og það fari mikið eftir hverjum 

og einum hvernig tekist er á við álagið (Cockerham, 2003; Mathers og Schofield, 1998). 

Niðurstöður íslenskra rannsókna, sem gerðar hafa verið um áhrif atvinnuleysis á heilsu, 

eru í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna á sama sviði. Í hinum ýmsu 

langtímarannsóknum, sem gerðar hafa verið um áhrif atvinnuleysis á heilsu, kemur í ljós að 

með aukinni tíðni atvinnuleysis eykst streita og vanlíðan, dánartíðni hækkar, innlögnum á 

geðdeildir fjölgar sem og félagslegum vandamálum svo sem afbrotum. Í könnun sem gerð 

var árið 1993 á högum atvinnulausra einstaklinga á Íslandi  kom í ljós að 35% einstaklinga 

sem tóku þátt í könnuninni töldu sig búa við álagsmeiri aðstæður eftir að þeir misstu vinnu 

sína. Um 33% einstaklinga sögðu áhyggjur sínar hafa haldið fyrir þeim vöku og í kringum 

28% svarenda töldu sig þunglyndari eða óhamingjusamari eftir að hafa misst vinnu sína. 

Atvinnuleysi virðist því hafa sambærileg áhrif á heilsu einstaklinga hér á landi og erlendis 

enda eru fá dæmi um að atvinnuleysi hafi jákvæð heilsufarsleg áhrif (Félags- og 

tryggingarmálaráðuneytið, 2009, 31. mars; Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og Stefán Ólafsson, 

1993; Jón Sigurður Karlsson, 2009). 

Deilt er um hvort atvinnuleysi valdi heilsubresti, bæði líkamlegum og andlegum eða 

afhjúpi einungis þá einstaklinga sem veikir eru fyrir. Erfitt er að sýna fram á nákvæmt 

orsakasamband þar sem margar aðrar breytur geta haft áhrif og má þar nefna aldur, kyn, 

félagslega stöðu, hversu tengdir einstaklingar eru vinnu sinni, samhjálp frá öðrum, andlega 

og líkamlega virkni, erfðir og persónuleika hvers og eins. Fleira getur haft áhrif og má þar 

nefna ofneyslu áfengis eða lyfja í kjölfar atvinnuleysis, reykingar, skilnaði og 

fjölskylduerjur, flutning í leit að vinnu og gjaldþrot. Þrátt fyrir allar framangreindar breytur 

eru sterk tengsl milli atvinnuleysis og heilsu (Artazcoz o.fl., 2004; Cockerham, 2003; 

Mathers og Schofield, 1998).  

 

5.3.3 Tengsl atvinnuleysis og örorku 

Tengsl á milli atvinnuleysis og örorku eru þekkt bæði hér á landi og í nágrannalöndum okkar 

á borð við Svíþjóð og Noreg (Björklund og Eriksson, 1998; Korper, Schlesselman og 

Westin, 1989; Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2008). 
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Örorku er skipt á tvo vegu. Annars vegar er talað um hátt stig örorku (75% eða meiri) hjá 

einstaklingum á aldrinum 16 til 66 ára, sem taldir eru hafa töluverða eða langvarandi 

skerðingu á starfsgetu. Hins vegar er lægra stig örorku (að minnsta kosti 50% en ekki hærri 

en 75%) sem metin er hjá þeim einstaklingum sem hafa minna skerta starfsgetu eða þurfa að 

greiða háan aukakostnað vegna örorku sinnar. Örorka vegna lífeyristrygginga er metin á 

grundvelli laga um almannatryggingar og byggir á ákveðnum örorkumatsstaðli. 

Örorkumatsstaðallinn byggði áður fyrr á læknisfræðilegum, fjárhagslegum og félagslegum 

aðstæðum en eftir 1. september 1999 var staðlinum breytt. Nýi staðallinn byggir í dag aðeins 

á læknisfræðilegum forsendum þó svo að umhverfisáhrif á vinnumarkaði, svo sem 

atvinnuleysi, geti jafnframt haft áhrif (Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2008). 

Tengsl atvinnuleysis og örorku, sem nefnd voru í byrjun kaflans, birtast einna helst í 

rannsóknum sem leitt hafa í ljós að öryrkjar hafa í mörgum tilfellum verið atvinnulausir áður 

en þeir sóttu um örorkubætur. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á, að einhvers konar tengsl 

séu á milli aukins atvinnuleysis og nýgengis örorku. Möguleiki er á því að hinn nýi 

örorkumatsstaðall sem tekinn var upp á seinnihluta ársins 1999 hafi haft í för með sér að 

aukning varð á nýskráðum öryrkjum. Jafnframt er það mögulegt að hinn nýi staðall hafi 

auðveldað þeim sem þjást af andlegum og geðrænum kvillum að fá örorkumat (Sigurður 

Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2008).  

Þrátt fyrir framangreint samband á milli örorku og atvinnuleysis er mikilvægt að haft sé í 

huga, að það er á engan hátt sjálfgefið að atvinnuleysi leiði til örorku. Tengslin á milli 

atvinnuleysis og örorku má einna helst rekja til þess, að hækkandi stig atvinnuleysis þrengir 

einna helst að stöðu þeirra sem búa við einhvers konar takmarkanir eða hömlun á 

vinnumarkaði. Það leiði því frekar til atvinnuleysis hjá þeim hópi en hjá öðrum hópum á 

vinnumarkaðnum. Einnig er talið að hátt stig atvinnuleysis þrengi að aðgengi þessa hóps að 

nýjum störfum og því eigi einstaklingar innan hans erfitt með að leita uppi nýja vinnu þegar 

atvinnuleysi knýr á dyr (Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2008). 

Vegna þeirra tengsla sem eru á milli atvinnuleysis, takmarkaðrar starfsgetu vegna 

heilsubrests og hversu fáir snúa aftur út á vinnumarkaðinn eftir að hafa verið metnir öryrkjar, 

er talið að verulegar umbætur þurfi að eiga sér stað. Talið er að stofnanir á borð við 

heilsugæsluna og þeir aðilar sem bjóða upp á starfsendurhæfingu og ýmis 

vinnumarkaðsúrræði, verði að vinna saman til að koma í veg fyrir alvarlega heilsubresti af 

völdum atvinnuleysis. Einnig er mikilvægt að þessir aðilar sjái um að halda einstaklingum 

virkum ef þeir missa vinnu sína, auka líkur fólks með einhvers konar hamlanir að fá vinnu 

og  halda vinnu sinni þegar þrengir að á vinnumarkaði svo þeir leiðist ekki út í 
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örorkulífeyriskerfið eða sitji þar fastir (Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2008; 

Sigurður Thorlacius og Tryggvi Þór Herbertsson, 2005). 

 

5.3.4 Heilsufarslegar afleiðingar: karlar og konur 

Eins og fjallað var um hér að ofan eru heilsufarslegar afleiðingar af völdum atvinnuleysis 

talsverðar. Bæði líkamleg og andleg heilsa kynjanna er í hættu þegar atvinnuleysi steðjar að. 

Mismunandi er hvernig kynin takast á við atvinnuleysið og getur það farið eftir ýmsum 

þáttum svo sem hjúskaparstöðu og þátttöku einstaklinga í fjölskyldunni sem oftar en ekki er 

mismunandi hjá körlum og konum. Vegna þess hve fáar rannsóknir beinast að konum og 

þeim heilsufarslegu afleiðingum sem þær verða fyrir við atvinnumissi er erfitt að bera saman 

kynin. Þó eru nokkur atriði sem koma fyrir í flestum rannsóknum og verður þeim gerð 

frekari skil hér á eftir (Artazcoz o.fl., 2004; Björklund og Eriksson, 1998; Félags- og 

tryggingarmálaráðuneyti, 2009, 31. mars; Floderus o.fl., 2001; Turner, 1995).  

Atvinnuleysi virðist hafa verri áhrif á andlega heilsu karla en kvenna. Sem dæmi má 

nefna að munurinn á andlegri heilsu milli kvenna innan og utan vinnumarkaðar er mun 

minni en gengur og gerist hjá körlum. Einnig hefur komið í ljós, að þeir sem eru einstæðir 

búa við verri andlega heilsu en þeir sem eiga maka og á þetta við um bæði kynin. Þess má 

einnig geta að lítinn mun er að finna á andlegri heilsu giftra og ógiftra kvenna. Munurinn hjá 

körlunum er mun meiri, en kvæntir karlmenn sem missa vinnuna eru líklegri en giftar konur 

til að upplifa fjárhagslega streitu. Skýringin á því er sú að þeir hafa yfirleitt borið mikla 

fjárhagslega ábyrgð innan fjölskyldunnar. Hjá þeim getur atvinnumissir því skapað mikla 

togstreitu sem getur auðveldlega haft áhrif á andlega heilsu þeirra (Artazcoz o.fl., 2004; 

Shamir, 1985).  

Atvinnuleysisbætur virðast skipta miklu máli þegar kemur að heilsu atvinnulausra 

einstaklinga. Bæturnar hafa verndandi áhrif fyrir bæði kynin. Einstaklingar sem fá ekki 

bætur lifa í mörgum tilfellum við verri andlega heilsu en bótaþegar. Þá virðist hjúskaparstaða 

jafnframt skipta máli, en talsverður munur er á andlegri heilsu atvinnulausra kvenna án bóta 

eftir hjúskaparstöðu þeirra. Svo virðist sem giftar konur geti  reitt sig á stuðning frá 

eiginmönnum sínum og nýtt sér þau fríðindi sem fylgja því að vera í föstu sambandi, til 

dæmis fjárhagslegan og tilfinningalegan stuðning frá maka sem þær einstæðu njóta ekki 

(Artazcoz o.fl., 2004). 

Tvær tilgátur hafa verið settar fram er varða atvinnulausar konur sem eiga börn. Sumar 

rannsóknir sýna að einstæðar konur búi viðverri andlega heilsu en þær konur sem eiga börn. 

Konur sem hafa ekki börn á framfæri eru gjarnan tengdari vinnu sinni en þær sem eiga börn, 
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en missi þær vinnuna þá hafa þær ekki móðurhlutverkið til að snúa að og sinna í stað 

vinnunnar (Artazcoz o.fl., 2004). Hin tilgátan bendir til hins gagnstæða, það er  að barnlausir 

einstaklingar af báðum kynjum, verði fyrir minni andlegum áhrifum atvinnuleysis en þeir 

einstaklingar sem eiga börn.  Foreldrahlutverkið sé ekki fallið til að koma í stað vinnunnar 

við atvinnumissi, heldur valdi fremur kvíða vegna ábyrgðarinnar sem því fylgir (Shamir, 

1985). 

Nokkur munur er á milli kynjanna hvað líkamlega heilsu varðar. Aukin neysla áfengis er 

áberandi hjá bæði körlum og konum við atvinnumissi. Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að 

ungir atvinnulausir karlmenn eigi á hættu að byrja að neyta kannabisefna eftir atvinnumissi. 

Niðurstöður rannsókna benda einnig til tengsla á milli aukinnar tíðni atvinnuleysis og 

aukinnar dánartíðni bæði hjá körlum og konum. Aukning á dánartíðni karla við atvinnuleysi 

er þó mun meiri hjá körlum en hjá konum. Þá er dánartíðni atvinnulausra karla hærri en 

dánartíðni atvinnulausra kvenna og þá helst vegna hjarta- og æðasjúkdóma (Björklund og 

Eriksson, 1998; Floderus o.fl., 2001). 

Af þessari umfjöllun má sjá að heilsufarslegar afleiðingar atvinnuleysis leggjast heldur 

þungt á bæði kynin. Atvinnuleysi hefur þó verri áhrif á heilsu karlmanna. Skýringin á því er 

sú, að andleg heilsa þeirra versnar umfram andlega heilsu kvenna meðal annars vegna 

aukinnar fjárhagslegrar streitu en einnig vegna hárrar dánartíðni.    
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6. Félagslegur stuðningur og samhjálp  
Lengi vel hefur verið lögð áhersla á mikilvægi félagslegra tengsla í lífi einstaklinga. Finna 

má heimildir um mikilvægi þeirra allt aftur til elstu skrifaðra heimilda og lagði 

heimspekingurinn Aristóteles til að mynda mikla áherslu á einstaklinginn og félagsleg tengsl 

hans í skrifum sínum. Einnig hefur samhjálp leikið stórt hlutverk í virknikenningu franska 

félagsfræðingsins Durkheim. Í kenningu hans um virknihyggjuna er talið, að taumhald og 

samhjálp létti einstaklingum lífið og grípi inn í ef eitthvað ógnar því. Séu þeir þættir ekki til 

staðar geti einstaklingar einangrast frá samfélaginu og hætta sé á  að líf þeirra missi tilgang, 

hugrekki þeirra þverri og þunglyndi grafi um sig (Rúnar Vilhjálmsson, 1995; Turner og 

Turner, 1999).  

Ekki ríkir einhugur um að samhjálp hafi svo mikil áhrif á einstaklinga og líf þeirra, en 

margir telja hana fremur gegna hlutverki einhvers konar stuðpúða, sem dregur úr þeim 

áhrifum sem einstaklingar verða fyrir í hversdagslífinu. Fræðimenn hefur greint á um áhrif 

samhjálparinnar um nokkurra áratuga skeið og benda rannsóknir um samhjálp ýmist til  

beinna áhrifa hennar eða til þess að hún sé einungis vörn frá álagi í umhverfinu (Rúnar 

Vilhjálmsson, 1995; Turner og Turner, 1999). 

Samhjálp er skilgreind sem sá stuðningur og sú hjálp sem einstaklingar geta fengið 

(raunveruleg hjálp) eða telja sig geta fengið (möguleg hjálp) frá ættingjum sínum og vinum. 

Samhjálpinni er hægt að skipta niður í nokkra þætti og eru þessir þættir andlegur stuðningur 

(hvatning, ástúð og trúnaðartraust), verkleg hjálp (viðvik og verkefnaaðstoð), efnisaðstoð 

(lán á hlutum og peningum) og ráðgjöf (ábendingar og ráðleggingar) (Rúnar Vilhjálmsson, 

1995; Turner og Turner, 1999).  

Líkt og fram hefur komið getur atvinnuleysi haft töluvert miklar afleiðingar í för með sér 

fyrir einstaklinga og þá oftast nær neikvæðar.  Ýmsar rannsóknir hafa aftur á móti leitt í ljós, 

að félagslegur stuðningur og samhjálp gegna mikilvægu hlutverki við að  draga úr og koma 

jafnvel í veg fyrir alvarlegar og neikvæðar afleiðingar atvinnuleysis (Artazcoz o.fl., 2004; 

Björklund og Eriksson, 1998; Gore, 1978; Rúnar Vilhjálmsson, 1995; Turner og Turner, 

1999). 

Nefna má fjárhagsaðstoð sem dæmi um samhjálp, sem reynst getur einstaklingum góð 

hjálp. Slík aðstoð getur dregið úr áhyggjum og streitu sem gjarnan myndast þegar 

einstaklingar missa tekjur sínar og dregið úr hinu mikla álagi sem getur haft áhrif á geðheilsu 
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þeirra. Þá getur hvatning, ráðleggingar varðandi vinnuna og ráðgjöf við að sækja um nýtt 

starf haft jákvæð áhrif á einstaklinga sem misst hafa vinnu sína. Þeir þjást síður af kvíða, 

þunglyndi og félagslegum óþægindum í kjölfar atvinnumissis standi þeim slík samhjálp til 

boða. Standi þeim slík samhjálp eða félagslegur stuðningur ekki til boða eiga þeir aftur á 

móti hættu á að einangrast, fyllast vanmáttarkennd, vonleysi og þunglyndi sem stuðlað geta 

að ýmis konar geð- og atferlisvandamálum (Rúnar Vilhjálmsson, 1995). 

Af þessu að dæma skipta félagsleg tengsl manna og samhjálp sköpum í því hvort og 

hvernig atvinnuleysi hefur áhrif á einstaklinga. Áherslan á mikilvægi þessara þátta er því 

réttmæt eins og bent hefur verið á frá örófi alda. 
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7. Vinnumarkaðsaðgerðir og úrræði 
Ýmsar breytingar voru gerðar á lögum og reglugerðum frá árinu 2006 er varða málefni 

atvinnulausra hér á landi eftir að kreppan reið yfir haustið 2008. Gerðar voru viðamiklar 

breytingar á lögum um vinnumarkaðsaðgerðir en einnig voru settar nýjar reglugerðir um 

ýmis vinnumarkaðsúrræði.  Vinnumálastofnun fer aðallega með framkvæmd þessara laga og 

reglugerða. Vegna þess hve atvinnuleysi virðist hafa neikvæðar afleiðingar í för með sér 

þótti mikilvægt að bæta úrræði sem standa atvinnulausum einstaklingum til boða (Lög um 

vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006; Reglugerð um nám og námskeið sem eru viðurkennd 

sem vinnumarkaðsúrræði nr. 13/2009; Reglugerð um þátttöku atvinnuleitenda sem tryggðir 

eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins í vinnumarkaðsaðgerðum og um búferlastyrki nr. 

12/2009).  

 Tilgangur vinnumarkaðsúrræða er að draga úr atvinnuleysi, koma í veg fyrir að 

atvinnulausir einstaklingar missi tengsl sín við atvinnulífið, aðstoða þá sem atvinnulausir eru 

við að halda sér virkum og stuðla að bættum möguleikum til atvinnuþátttöku að nýju 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009, janúar; Vinnumálastofnun, 2009a). Eitt 

meginmarkmið vinnumarkaðsúrræða er að auðvelda þátttöku þeirra sem atvinnulausir eru í 

vinnumarkaðsaðgerðum og auðvelda þeim að þiggja störf fjarri lögheimilum sínum 

(Reglugerð um þátttöku atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan 

atvinnuleysistryggingakerfisins í vinnumarkaðsaðgerðum og um búferlastyrki nr. 12/2009).  

 

7.1 Hvað er í boði?  
Úrræði fyrir atvinnulausa einstaklinga eru fjöldamörg og gegna ekki aðeins þeim tilgangi að 

vera vinnumarkaðsúrræði. Einnig er mikið lagt upp úr því, að atvinnulausum einstaklingum 

sé veittur sálrænn, félagslegur og síðast en ekki síst fjárhagslegur stuðningur. Fjölmargar 

stofnanir, fyrirtæki og frjáls félagasamtök í landinu sjá um úrræði, sem ætluð eru 

atvinnulausum einstaklingum. Talið er nauðsynlegt að sem flestir komi að þróun og veitingu 

úrræða af þessu tagi vegna þess hve atvinnulausir einstaklingar eru stór og fjölbreyttur hópur 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009, 10. mars). 

 Vinnumálastofnun sér um að veita atvinnulausum einstaklingum, sem tryggðir eru innan 

atvinnutryggingakerfisins, styrki til að taka þátt í hinum ýmsu vinnumarkaðsaðgerðum. Samt 

sem áður ber að hafa í huga, að úrræðin eru mun fleiri en hér verða talin upp, þar sem 
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Vinnumálastofnun er leyfilegt að gera samninga við aðra þjónustuaðila sem koma að gerð 

vinnumarkaðsúrræða. Úrræðin sem Vinnumálastofnun hefur upp á að bjóða eru nokkuð 

mörg og fjölbreytt. Þau eru: starfsþjálfun og reynsluráðning, atvinnutengd endurhæfing, 

þróun eigin viðskiptahugmynda og frumkvöðlastarf, sérstök átaksverkefni og 

sjálfboðaliðastarf, námskeið, námssamningar og búferlastyrkir (Lög um 

vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006; Reglugerð um þátttöku atvinnuleitenda sem tryggðir eru 

innan atvinnuleysistryggingakerfisins í vinnumarkaðsaðgerðum og um búferlastyrki nr. 

12/2009). 

 

7.1.1 Starfsþjálfun og reynsluráðning 

Starfsþjálfun og reynsluráðning snýr að því að atvinnulausum einstaklingum býðst að gera 

svokallaðan samning hjá tilteknu fyrirtæki eða stofnun. Með slíkum samningi öðlast 

einstaklingar reynslu í einhverri tiltekinni starfsgrein og skuldbinda sig til þess að starfa 

innan þeirra starfgreinar eftir að starfsþjálfun eða reynsluráðningu lýkur. Úrræðum af þessu 

tagi er ætlað að auka hæfni atvinnulausra einstaklingar innan þeirrar starfsgreinar sem þeir 

kjósa sér með það að markmiði, að undirbúa þá fyrir framtíðarstarf innan greinarinnar. 

Vinnumálastofnun greiðir viðkomandi fyrirtæki eða stofnun þær grunnatvinnuleysisbætur 

sem atvinnuleitandi á rétt á ásamt 8% mótframlagi í lífeyrissjóð. Fyrirtækið eða stofnunin 

sem atvinnuleitandinn starfar hjá sér aftur á móti um að greiða honum laun samkvæmt 

gildandi kjarasamningi. Slíkir starfsþjálfunarsamningar eru gerðir að hámarki til sex mánaða, 

en undantekningar eru þó gerðar ef um takmarkaða starfsorku er að ræða (Reglugerð um 

þátttöku atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins í 

vinnumarkaðsaðgerðum og um búferlastyrki nr. 12/2009). 

 

7.1.2 Atvinnutengd endurhæfing  

Atvinnutengd endurhæfing felst í því að atvinnuleitandi gerir starfsendurhæfingarsamning 

við Vinnumálastofnun til allt að  13 vikna. Heimilt er að framlengja samningnum í eitt skipti 

hafi endurhæfingin borið árangur. Á meðan á starfsendurhæfingunni stendur þarf 

atvinnuleitandinn ekki að vera virkur í atvinnuleit en þarf aftur á móti að taka fullan þátt í 

starfsendurhæfingaráætlun, sem hann hefur gert í samvinnu við Vinnumálastofnun. Á meðan 

á starfsendurhæfingunni stendur fá einstaklingar greiddar atvinnuleysisbætur. Skilyrði þess 

að einstaklingar geti verið í starfsendurhæfingu er að endurhæfingin nýtist þeim þegar að 

atvinnuleit kemur og geti þar með skilað þeim árangri við að finna starf (Reglugerð um 
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þátttöku atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins í 

vinnumarkaðsaðgerðum og um búferlastyrki nr. 12/2009). 

 

7.1.3 Þróun eigin viðskiptahugmynda og frumkvöðlastarf 

Þróun eigin viðskiptahugmyndar og frumkvöðlastarf eru úrræði sem fela í sér, að samningur 

er gerður á milli atvinnuleitanda og Vinnumálastofnunar eða annarra fyrirtækja eða 

stofnanna. Samningurinn gengur út á að atvinnuleitandinn vinnur að þróun eigin 

viðskiptahugmyndar eða einhvers konar nýsköpunarverkefni í allt að sex mánuði. 

Frumkvöðlasamningar þurfa að vera samþykktir af Nýsköpunarsjóði Íslands, sem fylgist 

með framvindu verkefnisins, en Vinnumálastofnun hefur umsjón með þróun eigin 

viðskiptahugmynda. Á meðan á þróun eigin viðskiptahugmyndar stendur þiggur 

atvinnuleitandinn atvinnuleysisbætur og þarf ekki að vera virkur í atvinnuleit, en þegar um 

frumkvöðlastarf er að ræða fá einstaklingar laun sín greidd frá fyrirtækinu eða stofnuninni 

sem þeir starfa hjá (Reglugerð um þátttöku atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan 

atvinnuleysistryggingakerfisins í vinnumarkaðsaðgerðum og um búferlastyrki nr. 12/2009). 

 

7.1.4 Sérstök átaksverkefni og sjálfboðaliðastarf 

Atvinnulausum einstaklingum getur staðið til boða að taka þátt í sérstökum tímabundnum 

átaksverkefnum. Verkefni af þessu tagi fela í sér að einstaklingar gera samninga til allt að 

sex mánaða við fyrirtæki, stofnun eða frjáls félagasamtök. Á meðan á verkefninu stendur fá 

atvinnuleitendurnir greidd laun frá fyrirtækinu, stofnuninni eða samtökunum og þurfa ekki 

að vera í virkri atvinnuleit á meðan á starfinu stendur. Einnig geta atvinnuleitendur tekið þátt 

í hinum ýmsu sjálfboðaliðastörfum og þegið atvinnuleysisbætur á meðan. 

Sjálfboðaliðastarfið er unnið fyrir hin ýmsu félagasamtök en atvinnuleitandinn þarf að vera 

virkur í atvinnuleit á meðan hann sinnir sjálfboðaliðastarfinu (Reglugerð um þátttöku 

atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins í 

vinnumarkaðsaðgerðum og um búferlastyrki nr. 12/2009). 

 

7.1.5 Námskeið 

Vinnumálastofnun ásamt öðrum stofnunum og einkaaðilum bjóða upp á ýmis konar 

námskeið fyrir atvinnulausa einstaklinga. Fjölbreytt úrval námskeiða er í boði bæði til styttri 

og lengri tíma. Markmiðið með námskeiðunum er að styrkja einstaklinga á vinnumarkaði og 

til þátttöku almennt í samfélaginu. Námskeiðin sem boðið er upp á eru meðal annars 
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sjálfstyrkingarnámskeið, tölvu- og skrifstofunámskeið, íslenskunámskeið svo sem íslensku 

fyrir útlendinga, starfsleitarnámskeið og vinnuvélanámskeið. Einnig standa atvinnulausum 

ýmis tómstundarnámskeið til boða, auk styrkja til heilsueflingar svo sem sunds og 

líkamsræktar (Vinnumálastofnun, 2009a).     

 

7.1.6 Námssamningar  

Atvinnuleitendum stendur til boða að gera sérstaka námssamninga við Vinnumálastofnun. 

Með slíkum samningi er atvinnuleitandinn skuldbundinn til að stunda starfstengt nám, sem 

viðurkennt er sem vinnumarkaðsúrræði, og þarf það að nýtast honum í atvinnuleit að loknu 

námi. Námið má ekki vera námslánahæft hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna. Það nám sem 

telst vera viðurkennt vinnumarkaðsúrræði er meðal annars nám á vegum fræðslustofnana 

atvinnulífsins, endurmenntunarstofnana háskólanna og námskeið á vegum 

símenntunarstöðva svo fátt eitt sé nefnt. Ákveðinn gildistími er á hverjum námssamningi og 

nemur hann 13 vikum eða einni önn. Atvinnuleitendur þurfa að fullnægja ákveðnum 

skilyrðum um mætingu og stunda námið reglulega og þurfa ekki að vera í virkri atvinnuleit á 

meðan á náminu stendur. Vinnumálastofnun greiðir þeim einstaklingum sem eru á 

námssamningum atvinnuleysisbætur á meðan þeir nýta sér þetta úrræði (Reglugerð um nám 

og námsskeið sem eru viðurkennd sem vinnumarkaðsúrræði nr. 13/2009; Reglugerð um 

þátttöku atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins í 

vinnumarkaðsaðgerðum og um búferlastyrki nr. 12/2009). 

 

7.1.7 Búferlastyrkir 

Einstaklingum í atvinnuleit standa til boða svokallaðir búferlastyrkir sem greiddir eru úr 

atvinnuleysistryggingasjóði. Einstaklingur getur sótt um styrki af þessu tagi ef honum hefur 

boðist starf í öðru sveitafélagi en lögheimili hans er skráð í. Styrkurinn er til þess ætlaður að 

veita atvinnuleitandanum fjárhagslega aðstoð til flutninga á bæði búslóð hans og fjölskyldu. 

Uppfylla verður ákveðin skilyrði til að geta fengið greiddan búferlastyrk. Starfið má til að 

mynda ekki fela í sér tímabundna ráðningu, atvinnuleitandinn eigi ekki auðvelt með að fá 

starf í því sveitarfélagi sem lögheimili hans er í og að atvinnuleitandinn hafi flutt lögheimili 

sitt og fjölskyldu sinnar í það sveitarfélag sem starf hans er í. Einstaklingar fá greitt að 

hámarki 80% af þeirri upphæð sem kostar hann að flytja búslóð hans og fjölskyldu til hins 

nýja sveitarfélags (Reglugerð um þátttöku atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan 

atvinnuleysistryggingakerfisins í vinnumarkaðsaðgerðum og um búferlastyrki nr. 12/2009).   
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7.2 Vinnumarkaðsaðgerðir og úrræði erlendis 
Samanborið við önnur Norðurlönd, hefur Ísland einblínt hvað minnst á atvinnuleysi og 

úrræði því tengdu. Ástæða þessa er líklega sú, að lítið atvinnuleysi hefur verið hér á landi 

síðastliðin ár. Þó velferðarkerfi Norðurlandanna hafi lengi verið mjög svipuð, urðu talsverðar 

breytingar á þeim eftir seinni heimstyrjöldina, en þá tóku velferðarkerfi hinna 

Norðurlandanna að þróast með öðrum hætti en hérlendis, enda var talsvert meira fjármagni 

veitt til þeirra (Lødemel, 2009, desember). 

Á Íslandi og víða erlendis var lítil áhersla lögð á vinnumarkaðsúrræði og virkni 

atvinnulausra einstaklinga. Þetta virðist þó  vera að breytast, ekki síst í kjölfar kreppunnar 

sem skall á 2008. Nú er talið mikilvægt að halda einstaklingum virkum,  bæði þeim sem eru 

á vinnumarkaði  og  þeim einstaklingum sem utan hans standa. Áhersla er lögð á að virkja, 

þjálfa og kenna einstaklingum sem standa utan vinnumarkaðar í þeim tilgangi að koma þeim 

þangað á ný (Lødemel, 2009, desember). 

Vinnumarkaðsúrræði geta verið mjög mismunandi milli landa. Sum lönd hafa mjög 

skýrar upplýsingar um hvað einstaklingum stendur til boða og hvaða stofnanir sjá um 

úrræðin en önnur lönd hafa litlar sem engar upplýsingar um þetta málefni. Nokkrar aðferðir 

hafa verið notaðar erlendis til að virkja fólk til vinnu. Sums staðar er notast við einhvers 

konar hvata, það er að segja að einstaklingar fái einhvers konar umbun fyrir að taka þátt í 

vinnumarkaðsúrræði. Einnig hefur verið notast við refsingar ef svo má að orði komast, en 

með því er til dæmis átt við að einstaklingar missi rétt til bóta, taki þeir ekki þátt í 

vinnumarkaðsúrræðum (Lødemel, 2009, desember; The European Commission, 2001). 

Lönd á borð við Þýskaland, Danmörku, Noreg, Bandaríkin, Bretland, Frakkland og 

Holland voru með ýmis konar verkefni í gangi á síðari hluta 20. aldar í þeim tilgangi að 

virkja einstaklinga til vinnu. Í gegnum tíðina hafa þó mismunandi leiðir verið farnar að þessu 

marki. Sem dæmi um þær má nefna menntun, starfsþjálfun, vinna til að halda bótum, 

félagslega virkni og „tilbúin“ störf í þágu ríkisins. Með tilbúnum störfum er átt við 

atvinnuskapandi störf á vegum hins opinbera, sem nýtt eru í þágu þess, svo sem 

vegalagningu (Lødemel, 2009, desember). 

Vinnumarkaðsúrræði hafa töluvert mikil áhrif á einstaklinga, en  rannsóknir hafa leitt í 

ljós að meirihluti þeirra sem nýta sér slík úrræði  hefja atvinnuleit í framhaldi þess. Lítið er 

um að einstaklingar hætti þátttöku í vinnumarkaðsúrræðum, en helsta ástæða þess er að 

atvinnuleit þeirra hefur borið árangur. Vinnumarkaðsúrræði eru talin auka líkur 
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atvinnulausra einstaklinga á því að fá vinnu og hefur reynslan sýnt að svo er raunin. Þá hefur 

einnig komið í ljós, að góð þjálfun og úrræði hafa styrkjandi áhrif á sjálfstraust og 

sjálfsmynd einstaklinga (The European Commission, 2001). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif vinnumarkaðsúrræða og verkefna, sem ætlað er 

að halda atvinnulausum einstaklingum virkum og þá helst í þeim tilgangi að koma þeim aftur 

út á vinnumarkaðinn. Sem dæmi má nefna að úrræði sem þessi virðast bæta andlega og 

líkamlega heilsu í mörgum tilvikum. Þá hefur jafnframt komið fram, að slík úrræði eru fallin 

til að draga úr drykkju meðal atvinnulausra einstaklinga, minnka glæpatíðni en síðast en ekki 

síst draga úr félagslegri einangrun og félagslegri útilokun atvinnulausra einstaklinga. Áhrif 

úrræða og verkefna af þessu tagi eru því jákvæð, jafnvel þó einstaklingar fái ekki alltaf vinnu 

eftir að hafa nýtt sér þau (Lødemel,  2009, desember). 

Talið er að það þurfi að leggja meiri áherslu á vinnumarkaðsúrræði fyrir atvinnulausa 

einstaklinga. Einnig er talið að það þurfi að vera skýrt hvaða úrræði henti sem best og hafi 

hvað jákvæðust áhrif á atvinnulausa einstaklinga og séu líklegust til að veita þeim vinnu á ný 

(The European Commission, 2001). 

 

7.3 Vinnumarkaðsaðgerðir og úrræði: karlar og konur 
Í lok aprílmánaðar 2009 voru alls 16.750 manns atvinnulausir. Af þeim hópi tóku alls 1.740 

manns þátt í einhverju af þeim 39 vinnumarkaðsúrræðum sem þá voru í boði 

(Vinnumálastofnun, 2009a).   

Þau úrræði sem mesta aðsóknin var í voru námssamningar, starfsþjálfun og ýmis konar 

námskeið svo sem íslenska fyrir útlendinga, tölvunámskeið og vinnuvélanámskeið svo fátt 

eitt sé nefnt. Aðsókn karla og kvenna er nokkuð jöfn þegar kemur að gerð námssamninga, en 

bæði kynin nýta sér úrræðin í jafn miklum mæli, hvort sem um er að ræða styttri eða lengri 

námssamninga. Karlar sem nýttu sér úrræðið voru 240 talsins en konur 232. Námskeiðið 

íslenska fyrir útlendinga var einnig vel sótt úrræði en þar voru karlar í meirihluta eða 192 

talsins á móti 110 konum. Tölvunám og þá helst grunnnámskeið í tölvum var einnig vinsælt 

úrræði. Í aprílmánuði 2009 voru alls skráðir 83 karlar en 42 konur í námskeiðunum. Um 53 

karlar en aðeins 4 konur sóttu vinnuvélanámskeið eða tóku meirapróf í aprílmánuði 

síðastliðnum. Hvað starfsþjálfun varðar voru karlar einnig fleiri en konur eða alls 45 á móti 

34 konum. Karlar eru einnig líklegri til að nýta sér búferlastyrki eftir atvinnumissi bjóðist 

þeim vinna við hæfi á öðrum stað. Þau námskeið sem þó þóttu vinsælli meðal kvenna og 

hlutfall þeirra var áberandi hærra voru sjálfsstyrkingarnámskeið, Vinnuklúbburinn og 
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skrifstofunámskeið (Félags- og tryggingarmálaráðuneyti, 2009, 31. mars; Vinnumálastofnun, 

2009a).    

Í gegnum tíðina hafa konur verið í meirihluta þeirra einstaklinga sem nýta sér 

vinnumarkaðsúrræði af einhverju tagi, en síðastliðin ár hefur þátttaka þeirra minnkað 

nokkuð. Á árunum 2001 til 2003 lækkaði til að mynda hlutfall kvenna sem þátttakendum í 

vinnumarkaðsúrræðum úr 68% niður í 53% (Vinnumálastofnun, 2004). Þátttaka karla og 

kvenna í vinnumarkaðsúrræðum nú á dögum er orðin mjög jöfn og karlarnir jafnvel farnir að 

nýta sér úrræðin í meiri mæli en konur eins og tölur frá aprílmánuði 2009 gefa til kynna. 

Þetta stangast á við þær upplýsingar sem finna má í áfangaskýrslu Jafnréttisvaktarinnar sem 

kom út í mars síðastliðnum. Þar kom fram að áberandi erfiðara hefur verið að fá karla til að 

þiggja aðstoð í formi úrræða sem boðið hefur verið upp á. Er þá sérstaklega átt við 

námskeið, einstaklingsviðtöl og fræðslu. Í skýrslunni kemur einnig fram, að karlmenn sæki 

heldur stuðning til jafnaldra sinna og annarra karla (Félags- og tryggingarmálaráðuneyti, 

2009, 31. mars). 

Með vísan til þess sem að framan er rakið er ljóst, að karlmenn eru farnir að nýta sér 

vinnumarkaðsúrræði í meiri mæli en áður. Sérstakt fagnaðarefni er að þau úrræði sem standa 

atvinnulausum einstaklingum til boða hér á landi séu farin að höfða í æ ríkari mæli til 

karlmanna, en það verður vonandi til þess að þeir einangrist síður félagslega.   
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8. Lokaorð 
Líkt og fram kom í upphafi ritgerðarinnar hafa vinnuviðhorf tekið miklum breytingum í 

gegnum tíðina. Hér áður fyrr var vinnan litin hornauga og ætluð óæðri stéttum samfélagsins. 

Með tímanum fóru þessi viðhorf að breytast og í dag skipar vinnan stóran sess í lífi flestra 

einstaklinga. Hún er ekki einungis tæki til tekjuöflunar heldur einnig vettvangur félagslegra 

samskipta og stór hluti af sjálfsmynd einstaklinga. Þau miklu áhrif, sem atvinnuleysi hefur á 

einstaklinga, koma því ekki á óvart. Þær efnahagslegu, félagslegu og heilsufarslegu 

afleiðingar sem fjallað hefur verið um hér að framan eru allar nátengdar og um eins konar 

samspil þeirra að ræða. Ein afleiðing getur þannig hrundið af stað ýmsum öðrum 

vandamálum, sem einstaklingar geta þurft að glíma við í kjölfar atvinnumissis. 

 Ýmis vandamál geta sprottið upp þegar einstaklingar missa vinnu sína og tekjurnar sem 

henni fylgja. Sem dæmi um vandamál af þessu tagi eru til að mynda minnkandi greiðslugeta 

og auknar fjárhagsáhyggjur. Slík vandamál geta svo haft mjög slæm áhrif á andlega heilsu 

þeirra einstaklinga sem glíma við þau. Atvinnuleysi hefur einnig töluverð áhrif á félagslegar 

þarfir einstaklinga. Við atvinnumissi er hætta á að  sjálfsmynd einstaklinga bíði mikla 

hnekki. Þá er jafnframt  hætta á  að togstreita myndist innan fjölskyldu atvinnulausra, auk 

þess sem röskun getur orðið á félagslegu tengslaneti þeirra. Sú félagslega einangrun, sem 

atvinnulausir einstaklingar kunna að upplifa, getur haft áhrif á geðheilsu þeirra og í mörgum 

tilfellum orsakað þunglyndi og jafnvel leitt til sjálfsvíga. Aðra andlega og líkamlega kvilla er 

einnig hægt að rekja til atvinnuleysis. Má þar nefna ýmis konar geðraskanir, auk sjúkdóma á 

borð við hjarta- og æðasjúkdóma.  

 Megin tilgangur ritgerðarinnar var að kanna hvort einhver munur væri á afleiðingum 

atvinnuleysis fyrir karla og konur. Ef marka má niðurstöður fyrri rannsókna eru fjölmargar 

breytur sem skipta máli þegar kemur að afleiðingum atvinnuleysis og hvernig einstaklingar 

bregðast við þeim. Þessar breytur eru til að mynda stéttarstaða, tekjur, menntun, 

fjölskyldustaða, félagsleg tengsl og síðast en ekki síst hversu mikið gildi vinnan hefur fyrir 

einstaklinga. Þrátt fyrir áhrif framangreindra breyta gáfu niðurstöður þeirra heimilda er 

stuðst var við til kynna, að afleiðingar atvinnuleysis komi verr niður á körlum en konum. 

Hvað efnahagslegar afleiðingar varðar er helsti munurinn á milli kynjanna talinn liggja í 

aukinni fjárhagslegri ábyrgð karla innan fjölskyldunnar. Jafnvel þó  atvinnuþátttaka kvenna 

hafi aukist á undanförnum árum blasir sú staðreynd við, að karlar eru enn tekjuhærri en 
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konur. Hið fjárhagslega áfall vegna tekjumissis í kjölfar atvinnumissis er körlum því 

þungbærara en konum. Hvað félagslegar afleiðingar varðar eru karlar verr staddir en konur 

og þá helst vegna mismunandi félagslegra tengsla. Rannsóknir hafa leitt í ljós, að karlar 

einangrist frekar félagslega en konur og þeir nái síður að koma í veg fyrir það tómarúm sem 

myndast gjarnan í kjölfar atvinnumissis. Þegar litið er til heilsufarslegra afleiðinga verða 

karlar einnig verr úti. Ástæða þessa er sú, að andleg heilsa þeirra bíður meiri hnekki en 

andleg heilsa kvenna, auk þess sem dánartíðni þeirra vegna ýmissa sjúkdóma er töluvert 

hærri. Af þessu má sjá, að atvinnuleysi hefur mun verri efnahagslegar, félagslegar og 

heilsufarslegar afleiðingar í för með sér fyrir karla en konur. 

 Félagslegur stuðningur, samhjálp og vinnumarkaðsúrræði ýmis konar eru þættir sem 

skipta sköpum í því hvernig einstaklingar verða fyrir áhrifum atvinnuleysis. Rannsóknir hafa 

sýnt, að félagslegur stuðningur og samhjálp getur spornað við hinum slæmu afleiðingum sem 

fjallað hefur verið um í þessari ritgerð. Hvatning, ráðgjöf og ýmis konar aðstoð til dæmis í 

formi fjármagns eru þættir sem dregið geta úr þessum slæmu afleiðingum. Einnig hafa 

niðurstöður kannanna sýnt fram á jákvæð áhrif ýmissa vinnumarkaðsúrræða, sem komið geta 

í veg fyrir að atvinnulausir einstaklingar missi tengsl sín við atvinnulífið. Úrræði af þessu 

tagi eru einnig mikilvæg í því skyni að halda einstaklingum virkum svo þeir leiðist ekki út í 

örorkulífeyriskerfið eins og rannsóknir hafa bent til. Þó jafnan hafi verið erfiðara að fá karla 

til að taka þátt í úrræðum sem bjóðast atvinnulausum einstaklingum virðast þeir vera farnir 

að nýta sér þau í auknum mæli og jafnvel meira en konur í sumum tilvikum. Ef félagslegur 

stuðningur, samhjálp og vinnumarkaðsúrræði eru ekki til staðar er hætta á því að 

atvinnuleysi hafi þau áhrif, að einstaklingar einangrist frá samfélaginu, þeir sjái ekki tilgang 

með lífinu og þjáist af þunglyndi.  

 Brýnt er að ekki sé litið framhjá þeim alvarlegu afleiðingum sem atvinnuleysi getur haft í 

för með sér. Nauðsynlegt er að atvinnulausum einstaklingum sé veittur félagslegur 

stuðningur og aðstoð í formi úrræða, en með því má draga úr og jafnvel koma í veg fyrir 

hinar vægðarlausu afleiðingar atvinnuleysis. 
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