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Útdráttur 

 

Rannsókn þessi fjallar um reynslu sex íslenskra atvinnulausra karla, 50 

ára og eldri, af atvinnumissi í kjölfar efnahagshruns sem varð á Íslandi 

haustið 2008. Markmið rannsóknarinnar var að öðlast dýpri skilning á 

reynslu karla sem komnir eru á seinni hluta starfsferilsins af atvinnumissi. 

Sérstaklega er skoðað hvaða áhrif hann hefur á líðan, sjálfsmynd, virkni 

og fjárhag viðkomandi einstaklinga og hvort menntun þeirra og 

aðlögunarhæfni hafi áhrif á reynslu þeirra.  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir voru notaðar og viðtöl tekin í þeim 

tilgangi að öðlast heildstæða mynd af lífi og aðstæðum þessara sex 

manna. Fjallað er um margvíslegar afleiðingar atvinnuleysis á þá sem eru 

án atvinnu. Einnig er umfjöllun um starfsferil viðmælenda. Kenningum um 

lífslanga starfsferilsþróun og um aðlögunarhæfni á starfsferli er beitt til að 

greina starfsferil þeirra. Staða eldra fólks á vinnumarkaði og ráðgjöf fyrir 

það er líka til umfjöllunar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að það sé þungbær reynsla 

fyrir þessa menn að missa vinnuna. Þeim finnst þeim hafa verið ýtt til 

hliðar í samfélaginu og þeir upplifa skömm við þessar aðstæður. 

Atvinnuleysið hefur áhrif á fjárhag þeirra og lífshætti almennt. Þeir vilja 

vera virkir þátttakendur í samfélaginu áfram og eru ekki tilbúnir að fara af 

vinnumarkaði. Allir hafa þeir einhverja von um að komast aftur í vinnu, 

vonin er þó misjafnlega mikil hjá þeim.  
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Abstract 

 

This study explores the experiences of unemployed Icelandic men, over 

50 years of age, of loosing their job following the financial breakdown in 

Iceland in 2008. The aspects that are specially looked into are the effects 

of unemployment on their feelings and self-concept, activities and financial 

status. The study is a qualitative research where six men are interviewed. 

Qualitative research methods were used because they allow an integral 

look at the empirical world of the participants. The purpose is to get a 

better understanding of their experience of unemployment and to see if 

their educational background and adaptability skills have any effect on that 

experience.   

 The diverse consequences of unemployment are looked into and 

the concept career is studied. The careers of the six men are viewed from 

the point of life-span theory of career development and the theory on 

career adaptability. The status of elderly people in the labour market and 

career guidance for that group is also considered. 

 The result of this research shows that loosing their job is a very 

difficult experience for men at this age. They feel as if they are being put 

aside in society whereas they want to take part in it and continue to be 

active citizens. All of them are hoping that they will be employed again 

although some are more hopeful than others.  
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Formáli 
 

Þessi ritgerð er 30 eininga lokaverkefni í MA námi í náms- og starfsráðgjöf 

við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Hún er gerð undir 

leiðsögn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur og Halldórs S. Guðmundssonar og vil 

ég þakka þeim fyrir uppbyggilega gagnrýni og góða leiðsögn. Ritgerðin er 

eigindleg rannsókn og er markmið hennar að veita innsýn í reynslu 

íslenskra karla 50 ára og eldri af atvinnumissi. Ástæðan fyrir þessu 

efnisvali er hið mikla atvinnuleysi sem íslensk þjóð hefur upplifað í kjölfar 

efnahagshrunsins sem hófst á Íslandi árið 2008. Margir einstaklingar sem 

höfðu verið á vinnumarkaði árum og jafnvel áratugum saman stóðu frammi 

fyrir þeirri staðreynd að hafa misst vinnuna og útlit fyrir að fá aðra vinnu 

var ekki gott. Karlar voru þar ekki undanskildir og margir eldri menn 

upplifðu atvinnumissi í fyrsta sinn á löngum starfsferli.  

 Ég starfa sem náms- og starfsráðgjafi hjá Vinnumálastofnun á 

Suðurnesjum. Í gegnum starf mitt kviknaði áhuginn á rannsóknarefninu því 

þar upplifði ég hve sár reynsla það er fyrir margt fólk að missa vinnuna. Ég 

vil þakka yfirmönnum stofnunarinnar fyrir að gera mér kleift að gera þessa 

rannsókn og sérstakar þakkir fær Ketill G. Jósefsson, forstöðumaður 

Vinnumálastofnunar á Suðurnesjum. Ég þakka viðmælendum mínum fyrir 

traust þeirra og fyrir að gefa mér hlutdeild og innsýn í lífsreynslu sína. Að 

lokum þakka ég fjölskyldu minni fyrir ómælda þolinmæði á meðan á vinnu 

við lokaverkefnið stóð.  
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Inngangur 

 
Vinnan gegnir stóru hlutverki í lífi flestra fullorðinna einstaklinga og því 

verða miklar breytingar á högum fólks í kjölfar atvinnumissis. Í starfi sem 

náms- og starfsráðgjafi hefur höfundi fundist sem atvinnumissir sé meira 

áfall fyrir karla en konur. Það sé meira frá þeim tekið og stærra tómarúm 

myndist í tilveru þeirra en kvenna. Stolt þeirra sé sært og margir upplifi þeir 

skömm við þessar aðstæður. Þetta hugboð mitt var kveikjan að 

rannsóknarverkefni þessu og markmiðið að skoða hver reynsla karla 50 

ára og eldri er af atvinnumissi. Ástæðan fyrir því að karlar á þessum aldri 

urðu fyrir valinu er að höfundi hefur sýnst sem þeim finnist jafnvel erfiðara 

en öðrum að fóta sig í þeirri stöðu að vera atvinnulausir og séu oft ráðvilltir 

og daprir þegar þeir ræða um þessi mál.  Reynsla nær hér yfir þætti eins 

og líðan, áhrif á sjálfsmynd og virkni og áhrif á fjárhaginn. Inn í 

rannsóknina fléttast einnig fleiri þættir svo sem aldur, formleg menntun, 

búsetuskilyrði, fjölskylduaðstæður og aðlögunarhæfni þessara karla.  

Innan náms- og starfsráðgjafar um allan heim hefur fólki með litla 

menntun ekki verið sinnt sem skyldi og athygli hefur fremur verið beint að 

þeim sem hafa meiri menntun. David L. Blustein, bandarískur prófessor í 

ráðgjafarsálfræði, hefur vakið athygli á þessu og telur að jaðarhópar 

samfélagsins eigi rétt á meiri ráðgjöf. Samkvæmt hans skilgreiningu telst 

fólk með litla menntun til jaðarhópa. Blustein segir að sá hópur sem þarf 

að ,,vinna til að lifa af“ hafi orðið útundan í ráðgjöf og vill beina sjónum 

vinnusálfræði og náms- og starfsráðgjafar í auknum mæli að þessum hópi. 

Svo vel vildi til að höfundi gafst tækifæri á að hlýða á fyrirlestur Blustein í 

tengslum við náms- og starfsráðgjafanámið í heimsókn hans til Íslands 

haustið 2008. Þar kviknaði áhuginn á að gera rannsókn þar sem 
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þátttakendur myndu tilheyra afskiptum hópi og afraksturinn gefur að líta 

hér á eftir. 

Í inngangskafla er fjallað um atvinnuleysi á Íslandi og tengsl 

menntunar og atvinnuleysis eru skoðuð. Meirihluti viðmælenda í 

verkefninu hefur einungis grunnmenntun. Mikilvægi menntunar skipar 

stóran sess í þjóðfélagsumræðunni og verður fjallað um hana með tilliti til 

vinnumarkaðarins.  Staða eldra fólks á vinnumarkaði er skoðuð og er þar 

átt við fólk 50 ára og eldra. Síðan tekur við umfjöllun um mikilvægi 

vinnunnar og áhrif atvinnumissis á einstaklinginn. Ein  af alvarlegum og 

mjög algengum afleiðingum atvinnuleysis  er lágt sjálfsmat. Atvinnuleysi 

hefur verið skilgreint sem reynsla sem leiðir til dvínandi sjálfstrausts og 

efasemda einstaklingsins um eigið gildi og á það sérstaklega við um karla. 

Fjallað er um mismunandi stöðu kynjanna á vinnumarkaði en rannsóknir 

hafa sýnt að atvinnulausir karlmenn eru gjarnan neikvæðari og kvíðnari en 

atvinnulausar konur og meiri spennu og þreytu gætir hjá þeim (Waters og 

Moore, 2002). Vitað er að atvinnuleysi hefur áhrif á fjárhag þess sem 

missir vinnuna og er fjallað um þau í stuttu máli. Rannsóknir hafa sýnt að 

atvinnumissir hefur áhrif á virkni einstaklingsins og það er til umfjöllunar 

ásamt aðlögunarhæfni á starfsferli. Í lok kaflans er sýn á starfsferil eldra 

fólks og ráðgjöf fyrir þann aldurshóp skoðuð. 

 

Atvinnuleysi og menntun  

Seinni hluta ársins 2008 urðu miklar breytingar á vinnumarkaði á Íslandi 

og atvinnuleysi jókst mikið í kjölfar efnahagshruns sem þá varð. Frá öðrum 

ársfjórðungi 2008 til annars ársfjórðungs 2009 fjölgaði atvinnulausum á 

landinu um 10.900 manns. Atvinnuleysi mældist 3,1% á öðrum 

ársfjórðungi 2008 en 9,1% á öðrum árfjórðungi 2009 (Hagstofa Íslands, 

2009a). Þessi mikla aukning atvinnuleysis snerti alla aldurshópa 

vinnuaflsins, þar á meðal fólk 50 ára og eldra. Ef borinn er saman fjöldi 

atvinnulausra í þeim aldurshópi í lok ágústmánaðar 2008 (610 manns) 

annars vegar og 2009 (3051 manns) hins vegar þá sést að fjölgunin er 

mjög mikil á milli ára, eða fimmföld. Á því landssvæði sem þátttakendur í 
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þessari rannsókn búa er atvinnuleysi hlutfallslega hæst á landinu. Í ágúst 

2009 mældist atvinnuleysi á Suðurnesjum 11,4% en það þýðir að 1.413 

manns að meðaltali hafi verið án atvinnu á þeim tíma (Vinnumálastofnun, 

2009).  

Tengsl menntunar og atvinnuleysis eru afdráttarlaus þar sem aukin 

menntun gefur meiri atvinnumöguleika. Atvinnuleysi er mest meðal þeirra 

sem hafa litla formlega menntun. Um það bil helmingur atvinnulausra á 

Íslandi er eingöngu með grunnskólamenntun eða mjög stutta skólagöngu 

að baki (Karl Sigurðsson, 2009). Menntun er ekki lengur átaksverk þar 

sem fólk nær sér í ákveðin réttindi heldur er hún nú æviverk. 

Vinnumarkaðurinn krefst sífellt meiri menntunar og hröð tækniþróun kallar 

á aukna sí- og endurmenntun. Kannanir hafa sýnt að töluvert dregur úr 

þátttöku í sí- og endurmenntun með aldri og minnkar það vafalaust 

samkeppnisfærni þeirra sem eldri eru á vinnumarkaði (Vinnumálastofnun, 

2010).  

Fullorðnir einstaklingar láta gjarnan stjórnast af ytri hvötum eins og 

vonum um betri kjör eða stöðuhækkun þegar þeir ákveða að fara í nám. 

Innri hvatinn er þó ekki síður mikilvægur, þ.e. þörfin fyrir meiri 

starfsánægju, sjálfsvirðingu og aukin lífsgæði (Knowles, Holton og 

Swanson, 1998). Áhugi á símenntun er minni hjá þeim sem hafa litla 

menntun en hinna sem hafa lengri menntun að baki. Ástæðurnar sem fólk 

nefnir helst fyrir því að það taki ekki þátt í símenntun eru skortur á tíma og 

peningum (Merriam og Caffarella, 1999). Einnig er talið að innri hindranir 

eins og sjálfsmat komi í veg fyrir að fólk treysti sér í nám (Cross, 1981) 

eða að fólk telji sig of gamalt til að fara að læra (Johnstone og Rivera, 

1965). Eitt sjónarmið er að ein af ástæðunum fyrir dræmri þátttöku þeirra 

sem litla menntun hafa sé í raun grundvallarmunur á viðhorfi stétta til 

menntunar. Námskeiðin sem í boði eru höfði einfaldlega ekki til þeirra 

hópa sem lakast standi og því sé mikil ögrun fyrir þá sem að símenntun 

standa að ná til þeirra (Johnstone og Rivera, 1965). Niðurstöður íslenskrar 

könnunar sem var gerð 1998 benda þó til að námskeiðsframboðið sé ekki 

ástæða lítillar þátttöku í símenntun. Sama könnun sýnir að ósérhæft 

starfsfólk sækir síður námskeið og að þeir sem hafa minni menntun virðast 
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áhugasamari um tómstundanám en starfstengt nám ef þeir sækja 

námskeið á annað borð. Þátttaka fólks á landsbyggðinni virðist minni og 

hún er minnst meðal fólks sem hefur stysta skólagöngu að baki. Þeir sem 

ekki sóttu námskeið voru ekki virkari í sjálfsnámi en hinir og minni þátttaka 

er meðal þeirra sem eru ekki útivinnandi (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna 

Rósa Arnardóttir, 2001).  

Draga má þá ályktun að um ákveðinn vítahring sé að ræða hvað 

menntun meirihluta atvinnulausra snertir. Í raun þyrftu þeir helst á aukinni 

menntun að halda þar sem tengsl menntunar og atvinnuleysis eru ljós og 

aukin menntun eykur líkur atvinnuleitandans á starfi. En þeir sem minnsta 

menntunina hafa virðast að sama skapi minnstan áhuga hafa á henni.  

 

Eldra fólk á vinnumarkaði 

Á Íslandi gegnir vinnan stærra hlutverki í lífi eldra fólks en þekkist í öðrum 

nútímalegum þjóðfélögum. Sérstaða karla í þessu samhengi er mjög 

afgerandi og atvinnuþátttaka þeirra er meiri en karla í nokkru hinna OECD 

landanna (Stefán Ólafsson, Karl Sigurðsson og María J. Ammendrup, 

1999). Heildaratvinnuþátttaka karla hér á landi árið 2008 mældist 87,3% 

en 72,8 % að meðaltali í Evrópusambandslöndunum. Á sama tímabili 

mældist atvinnuþátttaka kvenna hér á landi 79,6% en 59,1% í Evrópu-

sambandslöndunum (Eurostat, 2009). Í aldursflokknum 55-74 ára var 

atvinnuþátttaka karla hér á landi 73,4 % en kvenna 59,4% árið 2008. Á 

fyrsta ársfjórðungi 2009, þegar hafist var handa við þessa rannsókn, var 

atvinnuþátttaka karla 55-74 ára 74,5% en kvenna 56,5% (Hagstofa 

Íslands, 2009 b).  

Árið 2004 skipaði félagsmálaráðherra nefnd til að skoða stöðu 

miðaldra og eldra fólks á íslenskum vinnumarkaði. Nefndin setti sér til 

viðmiðunar aldurshópinn 50-65 ára sem hún skilgreindi sem miðaldra og 

eldra fólk. Hún var skipuð í kjölfar þingsályktunar Alþingis frá árinu 2003 

en þar segir meðal annars að margt bendi til þess að við mannaráðningar 

á vinnustöðum sé lögð áhersla á að ráða ungt fólk til starfa frekar en eldra 
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fólk og sums staðar sé jafnvel gengið svo langt að segja upp eldra fólki til 

að rýma fyrir ungu fólki. Nefndin var skipuð til að skoða málefni eldra fólks 

á vinnumarkaði og í niðurstöðum hennar kemur meðal annars fram að 

miðaldra og eldra fólk á Íslandi er síður virkt í sí- og endurmenntun en 

aðrir hópar. Efla þurfi möguleika þessa fólks á endurmenntun og til að 

skipta um starfsvettvang, en slíkt krefst gjarnan þjálfunar 

(Félagsmálaráðuneytið, 2005). Að frumkvæði nefndarinnar framkvæmdi 

IMG-Gallup viðhorfskönnun í þeim tilgangi að fá fram stöðu og viðhorf 

þessa aldurshóps með tilliti til þess hvort hann væri látinn gjalda fyrir aldur 

sinn eða ekki, ásamt því að finna út hver viðhorf til þessa hóps væru í 

samfélaginu almennt. Niðurstöður könnunarinnar bentu til þess að eldra 

fólk byggi ekki við almenna eða kerfisbundna mismunun á íslenskum 

vinnumarkaði (Félagsmálaráðuneytið, 2005).  

Viðhorf eldra fólks til vinnunnar er ólíkt viðhorfi yngra fólks að því 

leyti að það metur vinnuna meira og leggur áherslu á frammistöðu sína 

óháð launum. Einnig er það ánægðara í starfi og jákvæðara gagnvart 

vinnunni og sýnir vinnuveitanda meiri hollustu en yngra fólk (Stefán 

Ólafsson o.fl., 1999). Erlendar rannsóknir sýna einnig að eldra fólk 

skuldbindur sig vinnunni meira en yngra fólk gerir (Rowley og Feather, 

1987). Ástæðan fyrir þessari hollustu er meðal annars að eldra fólk er 

ánægðara með störf sín og telur vinnuna vera meira virði en yngra fólk 

gerir og gætir þar hugsanlega kynslóðaáhrifa. Þá er líklegt að á langri 

starfsævi hafi fólk fundið vinnu og vinnuveitanda sem það er ánægt með. 

Það kann að vera að eldra fólk hafi oft ekki það starfsval sem yngra fólk 

hefur og reyni því að sjá jákvæðar hliðar starfs síns fremur en neikvæðar. 

Ákveðin síun á vinnumarkaði hefur einnig farið fram þegar fólk hefur náð 

þessum aldri og þeir sem voru mjög óánægðir eru hættir störfum (Stefán 

Ólafsson o.fl., 1999). Vinnan uppfyllir afkastaþörf eldra fólks ásamt þörfinni 

fyrir að gera gagn. Yngra fólk einblínir meira á sértæka þætti starfs síns en 

eldra fólki þykir meira koma til vinnunnar sem hlutverks, þ.e. því þykir 

vænna um vinnuna sem athöfn frekar en að það skipti máli hvaða verki er 

verið að sinna og hvaða starfstitil það hefur (Canaff, 1997).  
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Þegar fólk sem komið er yfir fimmtugt í dag hóf störf var algengt að 

ráðning væri ætluð til langs tíma, jafnvel allan starfsaldurinn. Viðhorfið í 

þessum málum á vinnumarkaði í dag er breytt og fólk skiptir mun oftar um 

vinnuveitendur, vinnu og jafnvel starfssvið en áður var. Þetta getur valdið 

því að eldra fólki sem taldi sig vera búið að skapa sér starfsvettvang finnist 

það ekki lengur hafa þá sjálfstjórn sem það hafði vanist og taldi sig hafa til 

unnið (Simon og Osipow, 1996).  

Þegar þrengir að á vinnumarkaði er eldra fólk í áhættuhópi með að 

missa vinnuna. Það á oft erfitt með að finna annað starf við hæfi og upplifir 

gjarnan tilfinningalega og fjárhagslega erfiðleika í kjölfar atvinnumissis 

(Brewington og Nassar-McMillan, 2000). Þegar fólk á þeim aldri missir 

vinnuna er líklegt að því finnist að fyrri tilraunir þess til að undirbúa 

framtíðina hafi verið gagnslausar og það upplifi sorg og missi (Brewington 

og Nassar-McMillan, 2000). Félagslegur þáttur vinnunnar er meiri hjá eldra 

fólki og rannsóknir hafa sýnt að það saknar vinnufélaganna mikið þegar 

það hættir að vinna, hvort sem um atvinnuleysi eða eðlileg starfslok hefur 

verið að ræða. Ákveðið dagsskipulag vinnudagsins er mikilvægt og þegar 

vinnan er ekki lengur til staðar skapast tómarúm (Hitchcock, 1984). 

Almennt er talið að ef þeir sem komnir eru um eða yfir miðjan aldur 

verða atvinnulausir reynist þeim erfiðara að fá vinnu en þeim sem yngri 

eru (Félagsmálaráðuneytið, 2005). Þetta er ein af þeim ástæðum sem 

gera það mikilvægt að mati höfundar að skoða hver upplifun fólks af 

atvinnumissi í þessum aldurshópi á Íslandi er og vonast hann til að 

niðurstöður rannsóknarinnar geti verið hagnýtar fyrir þá aðila sem koma á 

einhvern hátt að ráðgjöf fólks sem komið er á seinni hluta starfsferilsins. 

Vinnan hefur gjarnan gegnt stóru hlutverki í lífi þess um áratuga skeið og 

því skapast tómarúm þegar hún er ekki lengur til staðar. 

 

Áhrif atvinnuleysis á sjálfsmynd 

Atvinnuleysi hefur áhrif á sjálfsmynd fólks. Orðið sjálfsmynd er útskýrt á 

eftirfarandi hátt í orðaskrá úr uppeldis- og sálarfræði: hugmynd manns um 
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sjálfan sig til líkama og sálar (Jónas Pálsson, Sigríður Þ. Valgeirsdóttir og 

Þuríður Kristjánsdóttir, 1986, bls.145). Sjálfsmynd okkar skapast af 

mörgum þáttum og vinnan er einn af áhrifavöldunum í mótun hennar. Hún  

verður ekki til í félaglegri einangrun heldur í ákveðnu félagslegu samhengi. 

Hún er kynbundin og sjálfsmynd karla og kvenna mótast af mörgum 

þáttum. Dæmi um þætti sem móta kynbundna sjálfsmynd eru þjóðerni, 

aldur, fjölskyldustaða og það starf sem einstaklingurinn sinnir. Síðari ár 

hefur verið lögð áhersla á að líta á fólk sem gerendur í mótun sjálfsmyndar 

sinnar. Þegar fólk sinnir vinnu sinni er það um leið að skapa sjálfsmynd 

sína (Unnur Dís Skaptadóttir, 2000). Sjálfsmyndin byggist að miklu leyti á 

því hvernig aðrir sjá okkur og líkja má mótun hennar við samningaferli þar 

sem hún myndast smám saman í gegnum samskipti við annað fólk 

(Amundson, 1994). Reynslusögur fólks sem hefur misst vinnuna staðfesta 

þau áhrif sem aðrir hafa á sjálfsmyndina. Í því samhengi má benda á að 

skoðanir fjölskyldumeðlima, vina, samstarfsmanna, vinnuveitenda og 

náms- og starfsráðgjafa vega þungt og hafa áhrif á líðan og sjálfsmynd 

þess sem í hlut á. Félagslegi þrýstingurinn er oft vandséður þó hann sé til 

staðar. Spurningar sem er eða er ekki spurt skipta máli og öll yrt og óyrt 

hegðun fólksins í umhverfinu hefur mikil áhrif á sjálfsálitið og andlega líðan 

(Amundson, 1994).  

Trú á eigin getu (self efficacy) er hluti af sjálfsmynd og hefur mikið 

að segja í þróun starfsferils. Bandura setti fram kenningu um trú á eigin 

getu á áttunda áratug síðustu aldar en Taylor og Betz voru fyrst til að 

tengja þetta hugtak starfsferlinum. Þau segja að trú á eigin getu á 

starfsferli felist meðal annars í því að einstaklingurinn hafi trú á því að 

hann geti leyst þau verkefni sem þarf til að taka ákvarðanir um 

starfsferilinn (Paulsen og Betz, 2004). Hafi fólk litla trú á eigin getu forðast 

það að taka ákvörðun og þorir ekki að taka áskorunum þótt það búi yfir 

nægri hæfni til þess (Betz, 2005). Einstaklingar sem hafa litla trú á eigin 

getu hafa tilhneigingu til að forðast að takast á við verkefni sem þeim 

finnast erfið en hinir sem hafa góða trú á eigin getu takast óhræddir á við 

nýja hluti. Rannsóknir hafa sýnt fram á að fylgni er milli menntunar og trúar 

á eigin getu á starfsferlinum (Paulsen og Betz, 2004). Það er athyglisverð 
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niðurstaða með tilliti til þess að meirihluti atvinnulausra á Íslandi hefur 

einungis lokið grunnmenntun. 

 

Mikilvægi vinnunnar og afleiðingar atvinnuleysis 

Atvinna er miðlæg í menningu flestra nútímalegra þjóðfélaga. Af 

efnahagslegum, félagslegum, siðferðilegum og sálrænum ástæðum eru 

eiginleikar eins og vinnusemi og dugnaður taldir vera æskilegir (Stefán 

Ólafsson, 1990b). Vinnan er ein af kjölfestum lífs okkar, hún er athöfn sem 

sameinar og einkennir mannskepnuna óháð tíma eða menningu. Vinnan 

hefur mikil áhrif á hvaða augum fólk telur að umheimurinn líti það og hún 

er einnig áhrifavaldur í félagslegum samskiptum þess. Vinnan felur í sér 

fyrirhöfn, virkni og mannlega orku sem stuðlar að félagslegri- og 

efnahagslegri velferð hvers samfélags (Blustein, 2006).  

Störf eru sögð gegna þrenns konar hlutverki í lífi okkar. Í fyrsta lagi 

eru þau leið til að hafa í sig og á og til að komast til valda, í öðru lagi 

grunnur fólks til félagslegrar tengingar og stöðu og í þriðja lagi leið til 

sjálfsákvörðunar og vaxtar í starfinu (Blustein, 2006). Vinnan hefur því 

augljóslega önnur hlutverk en tekjuöflunina, svo sem að gera okkur kleift 

að taka þátt í starfi samfélagsins og hafa samskipti við annað fólk jafnframt 

því að svala sköpunarþrá og framtakssemi fólks (Stefán Ólafsson, 1990a). 

Tekjur af vinnu hafa þó líka mikið gildi. Þær hafa andleg áhrif að því leyti 

að þær gefa fólki ákveðna félagslega stöðu og eru taldar hafa áhrif á 

virðingarstöðu þess. Þessi áhrif má rekja langt aftur í tímann en talið er að 

þau hafi aukist á nítjándu öld með tilkomu auðvaldsskipulags og millistétta 

þegar heiður og virðing fólks tók mið af fjárhagslegri velgengni þess. 

Þegar stéttarfélög tóku að líta dagsins ljós þá tengdist heiðurinn vinnunni 

og fólk gat öðlast sjálfsvirðingu og virðingu samfélagsins í gegnum vinnu. 

Verkamaðurinn gat verið stoltur ef hann hafði vinnu og sinnti henni vel og 

kom ár sinni þannig nokkuð vel fyrir borð. Þannig varð vinnan tengd 

sjálfsmyndinni og viðhorfum annarra (Rantakeisu, Starrin og Hagquist, 

1999).  
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Mikilvægi vinnunnar í lífi fólks birtist einnig hjá þeim sem eru 

atvinnulausir því rannsóknir hafa sýnt að líf án vinnu hefur neikvæð áhrif á 

andlega og líkamlega líðan fólks. Að vera án vinnu er þungbær reynsla 

fyrir flesta í nútímasamfélagi (Stefán Ólafsson, 1990a). Neikvæð áhrif 

atvinnuleysis á andlega líðan hafa lengi verið kunn (Waters og Moore, 

2002). Þunglyndi virðist vera algengasta einkennið og það er oft hindrun í 

viðleitni hins atvinnulausa til að finna starf á nýjan leik (Borgen, Amundson 

og McVicar, 2002). Upplifun atvinnumissis hefur verið tengd ýmsum 

kenningum. Má þar nefna kenningu Kübler-Ross um sorgarferli þar sem 

hún skiptir ferlinu upp í fimm þrep: afneitun, reiði, málamiðlun, depurð og 

viðurkenningu (Kübler-Ross, 1969) og kenningu Marie Jahoda þar sem 

hún telur fimm atriði vera grundvöll fyrir velfarnaði einstaklingsins: ákveðna 

rútínu, félagsleg tengsl, tilgang, félagslega stöðu og virkni. Hún segir að 

atvinnulaust fólk skorti alla þessa þætti í tilveruna og það sé ástæðan fyrir 

vanlíðan þeirra (Jahoda, 1980). Þegar fjallað er um lífsgæði einstaklinga í 

rannsóknum þá er atvinna skilgreind sem hlutverk og ein af meginvíddum 

lífsgæða (Sullivan, 1992).  

Atvinnumissir hefur mikil áhrif á andlega líðan fólks og er talinn einn 

megin streituvaldurinn í lífi fólks sem fyrir honum verður. Sjálfsvirðing 

einstaklingsins bíður hnekki, sérstaklega ef hún er mjög tengd starfi 

viðkomandi. Í kjölfar atvinnumissis koma oft margir aðrir streituvaldar fram 

(secondary stressors) og geta þeir verið jafn mikil ógnun við andlega 

heilsu og atvinnumissirinn sjálfur. Ef um fjölskyldufólk er að ræða þá eru 

miklar líkur á að aðrir fjölskyldumeðlimir upplifi einnig aukna streitu. 

Rannsóknir hafa gefið til kynna að ef einstaklingur upplifir neikvæða 

lífsreynslu þá yfirfærist vanlíðan hans á aðra fjölskyldumeðlimi. Í ljós hefur 

komið að andlegt álag atvinnulausra karla getur valdið streitu hjá mökum 

þeirra (Howe, Levy og Caplan, 2004).  

Lífsánægja atvinnulausra er almennt ekki eins mikil og þeirra sem 

hafa vinnu og líklegra er að margvíslegir kvillar, jafnt líkamlegir sem and- 

legir, hrjái atvinnulaust fólk en þá sem hafa vinnu (Hesketh, Shouksmith 

og Kang, 1987). Heilsufar fólks er talið fara versnandi eftir því sem tímabil 

atvinnuleysis er lengra og það leitar sér læknishjálpar oftar en aðrir 
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(Borgen o.fl., 2002). Sýnt hefur verið fram á tengsl á milli breytinga á 

vinnumarkaði, meðal annars vegna atvinnuleysis, og fjölda í nýskráningum 

öryrkja hér á landi (Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. Stefánsson og Stefán 

Ólafsson, 2001). Vissulega bregðast ekki allir eins við atvinnuleysi og 

líffræðilegar breytur eins og aldur, félagshagfræðileg staða og kyn hafa 

áhrif á viðbrögð fólks (Hesketh o.fl., 1987).  

Sálfélagslegir þættir og persónuþættir ásamt viðhorfi til vinnu skipta 

miklu máli þegar fólk verður atvinnulaust. Hollusta einstaklingsins við vinn- 

una hefur líka mikið að segja um hvernig fólk upplifir atvinnuleysi. Ef hún 

er á háu stigi þá eru meiri líkur á vanlíðan hjá fólki heldur en ef hún er á 

lágu stigi. Líklegt er að fólk sem hefur gott sjálfsálit og sterka innri 

sjálfstjórn (locus of control) gangi betur að takast á við atvinnumissi en 

hinum sem hafa lágt sjálfsmat og slaka innri sjálfstjórn (Hesketh o.fl., 

1987).  

Skömm er tilfinning sem margir upplifa við atvinnumissi. Hún getur 

haft slæm á hrif á félagsleg tengsl fólks vegna þess að sá sem upplifir 

hana finnst hann ekki eins mikils metinn og annað fólk sem hann vill 

standa jafnfætis. Birtingarmynd skammarinnar getur verið að fólki finnist 

það lítils virði, það er gagnrýnið á sjálft sig, finnst það niðurlægt og finnur 

fyrir dapurleika (Rantakeisu o.fl., 1999).  

 Af framansögðu má sjá að neikvæð áhrif atvinnuleysis á 

einstaklinginn eru augljós þar sem sá atvinnulausi verður fyrir félagslegu 

jafnt sem sálrænu áfalli. Í þessari rannsókn eru allir þátttakendur karlkyns 

og hér á eftir verður fjallað um mismunandi upplifun kynjanna á 

vinnumarkaði og atvinnumissi.  

 

Mismunandi staða kynjanna á vinnumarkaði 

Skiptar skoðanir eru um hvort kynin upplifi atvinnumissi á sama hátt eða 

ekki. Komið hafa fram tilgátur um að konur taki hann ekki eins nærri sér og 

karlar gera vegna þess að þær hafi önnur og fleiri hlutverk en karlar utan 



18 
 

vinnunnar sem gefa þeim lífsfyllingu. Ekki eru allir á eitt sáttir með þetta 

(Howe o.fl. 2004).  

Nýleg íslensk rannsókn á langtímaatvinnulausum einstaklingum 

gefur til kynna að mat karla á eigin heildaraðlögunarfærni er lægra í 

samanburði við konur. Þær koma betur út hvað varðar vinatengsl, 

fjölskyldutengsl og virkni, þ.e. þátttöku í hlutastörfum eða námskeiðum á 

tímabili atvinnuleysisins. Eini þátturinn sem karlar meta sig betur setta  en 

konur er makatengsl. Algengara var að karlar ættu í erfiðleikum með líðan 

og hegðun og heildarerfiðleikar þeirra voru meiri en kvenna að jafnaði, 

bæði að eigin mati og að mati aðstandenda þeirra. Algengir þættir í 

andlegri líðan karlanna voru kvíði og þunglyndi ásamt tilhneigingu til að 

draga sig í hlé. Einnig bar á skorti á einbeitingu og tilhneigingu til 

andfélagslegrar hegðunar hjá þeim (Halldór S. Guðmundsson, 2008). 

Þrátt fyrir að breyting hafi orðið á hin síðari ár er eitt af einkennum 

vinnumarkaðarins um heim allan enn í dag hve kynskiptur hann er (Unnur 

Dís Skaptadóttir, 2000). Íslenskur vinnumarkaður er þar ekki undanskilinn 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Talið er að hér á landi vinni 

um það bil tveir þriðju hlutar kvenna og karla á kynbundnum vinnustöðum 

og um 12-14% vinni á blönduðum vinnustöðum (Þórdís Þórðardóttir, 

2005). Störf sem innihalda umönnun og krefjast handlagni og þolinmæði 

falla undir kvennastörf en karlastörf eru aftur á móti þau störf sem talin eru 

krefjast tæknilegrar þekkingar, þjálfunar og líkamlegs eða vitsmunalegs 

styrks. Sjálfsmynd beggja kynja og hugmyndir um kvenleika og 

karlmennsku mótast á vinnustað og tengist þannig beint starfi þeirra 

(Unnur Dís Skaptadóttir, 2000). Hefðbundið viðhorf í íslensku samfélagi 

gagnvart kynjunum er að konurnar eigi fremur að sinna umönnun 

barnanna en karlar standi sig aftur á móti vel í því að draga björg í bú. 

Þrátt fyrir miklar breytingar á íslensku samfélagi hin síðari ár, þar með talið 

stöðu kynjanna, þá er sú hugsun mjög rík í íslenskri þjóðarsál að 

karlmaðurinn sé aðal fyrirvinnan en konan beri megin ábyrgð á rekstri 

heimilisins. Raunar byggir þessi hugsun á raunverulegum aðstæðum því 

skattframtöl Íslendinga sýna fram á að í miklum meirihluta sambanda hafa 

karlarnir hærri tekjur en konurnar. Þróunin hefur þó verið sú hin síðari ár 
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að þetta er að breytast hægt og bítandi til jöfnunar. Launavinna skiptir 

mjög miklu máli í lífi karlmanna og mikilvægi hennar felst ekki hvað síst í 

framfærsluskyldu þeirra. Þeir eru gjarnan í því hefðbundna hlutverki að 

vera sá aðili innan fjölskyldunnar sem ber hitann og þungann af 

efnahagslegri framfærslu hennar (Ingólfur V. Gíslason, 2005). Konur sem 

missa vinnuna virðast hafa tilhneigingu til að taka sér meiri tíma í 

heimilisstörf, og verður atvinnuleysið þeim oft léttbærara þess vegna. 

Þegar konur eru eina fyrirvinna fjölskyldunnar virðast áhrif atvinnuleysis 

vera sambærileg við þau áhrif sem það hefur á karla (Jón S. Karlsson, 

1992). 

Í rannsókn sem Gyða Margrét Pétursdóttir gerði á viðhorfum 

kynjanna á Íslandi til vinnumarkaðarins og aðstæðum þeirra kemur fram 

að vinna skipar stóran sess í lífi karlanna. Þeir karlar sem þátt tóku í 

rannsókninni höfðu nánast undantekningarlaust tekið að sér hlutverk 

fyrirvinnunnar. Og lítil andstaða virtist vera við það hlutverk. Þeir líta svo á 

að fyrirvinnuhlutverkið gangi fyrir föðurhlutverkinu á meðan ekkert bregði 

út af ,,í hinu náttúrulega ferli“, þ.e. að móðir sé til staðar (Gyða Margrét 

Pétursdóttir, 2004). Litið er á karla sem fyrirvinnur eða 

fyrirmyndarstarfsmenn (e. ideal workers).  

 Í sögulegu samhengi og frá kynjasjónarhorni (gender perspective) 

var sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar á fyrri hluta 20. aldar karllæg. Það 

þýðir að hinn sanni Íslendingur sem tók þátt í opinberu samfélagi, þar með 

talið launaðri vinnu, var karl (Gyða Margrét Pétursóttir, 2009). Því má leiða 

líkum að því að þegar karlar missa vinnuna þá særir það stolt þeirra og 

heiður. Fyrirvinnuhlutverkið er eitt af stærstu verkefnum þeirra í lífinu og 

atvinnumissir hefur mikil áhrif á forsendur þeirra til að sinna því. 

 

Áhrif atvinnuleysis á fjárhag 

Lakari fjárhagur, sem oft fylgir atvinnuleysi, virðist hafa meiri áhrif á karla 

en konur (Waters og Moore, 2002). Tekjur fólks hafa mikil áhrif á lífstíl 

þess og þegar einstaklingur missir vinnuna breytast fjárhagslegar for- 
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sendur mikið. Að þurfa að byggja framfærslu sína á atvinnuleysisbótum 

getur fólki fundist lítillækkandi. Svo virðist sem peningar sem koma úr 

félagslegu kerfi þjóðfélagsins skapi fólki ekki eins mikla virðingu og þeir 

peningar sem fólk vinnur fyrir sjálft (Rantakeisu o.fl., 1999). Fjárhagsleg 

áhrif atvinnuleysis á hjónaband/sambúð geta lýst sér þannig að hinn 

atvinnulausi, hvort sem um karl eða konu er að ræða, hefur minni áhrif í 

sambandinu þar sem fjárhagsleg innkoma hans vegur minna en þess sem 

hefur atvinnu (Blekesaune, 2008). Í nýlegri rannsókn sem var gerð hér á 

landi kemur fram að  atvinnuleysi eykur efnahagslegan ójöfnuð í 

þjóðfélaginu og margt bendir til að heilsuleysi og dánartíðni aukist með 

auknum ójöfnuði. Ekki er með öllu ljóst hvað býr hér að baki en leiða má 

að því líkum að efnislegar aðstæður séu mikilvægar engu síður en 

félagslegar og sálfélagslegar ástæður (Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. 

Stefánsson og Stefán Ólafsson, 2004). Karlar hafa yfirleitt hærri tekjur en 

konur og eru oftar í fyrirvinnuhluverkinu. Því má álykta að áhrif 

atvinnuleysis á fjárhag séu meiri hjá þeim.  

 

Virkni einstaklinga sem misst hafa vinnuna 

Lífsgæði eru m.a. falin í því að vera virkur í leik og starfi og vitað er að 

aukin virkni eykur lífsgæði okkar. Oft dregur úr virkni fólks þegar það hefur 

misst vinnuna og nokkurs konar doði yfirtekur tilveruna. ,,Tilfinningalegur 

rússibani“ er hugtak sem stundum heyrist í umræðunni um upplifun fólks á 

atvinnuleysi. Hugtakið kemur úr kanadískri rannsókn á líðan í atvinnuleysi 

(Amundson og Borgen, 1982) og þar er tilfinningum fólks gagnvart 

atvinnumissi og atvinnuleit líkt við rússibanareið. Í ráðgjöf við atvinnulausa 

taldi Amundson gagnlegt að fá fólkið til að líkja upplifun sinni við ferð í 

rússíbana (Amundson, 2003). Algengt er að fyrst upplifi fólk mikið áfall og 

reiði við atvinnumissi og í kjölfarið komi kvíðatilfinning og áhyggjur. Smám 

saman sætti fólk sig við atvinnumissinn og finnist það hafa einhvers konar 

stjórn á aðstæðum. Síðan gætir bjartsýni og vonar og fólk fer að leita að 

nýju starfi. En starfsleitinni fylgir álag og þá ber á neikvæðum tilfinningum 

eins og ótta, reiði, örvæntingu og neikvæðu sjálfstali. Varnarviðbrögð 
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einstaklingsins við þessu álagi geta verið sinnuleysi og tilfinningadoði. 

Hann tekur höfnun á atvinnuumsóknum persónulega og finnst hann vera 

óverðugur. Hann einangrar sig og verður einmana og jafnframt stefnulaus 

(Amundson og Borgen, 1982). Það geta skipst á tímabil bjartsýni og 

svartsýni í atvinnuleitinni. Sem dæmi má taka að þegar fólki er boðið í 

starfsviðtal fyllist það bjartsýni en ef viðtalið leiðir ekki til starfs þá fyllist 

einstaklingurinn svartsýni aftur. Tilfinningarnar fara upp og niður líkt og í 

rússíbana (Jón S. Karlsson, 2010).  

Manninum er eðlislægt að hafa einhver viðfangsefni að fást við. 

Vinnan uppfyllir þessa þörf hjá mörgum og heldur fólki virku. Við 

atvinnumissi fer þessi virkni í uppnám og þá sérstaklega hjá einstaklingum 

sem hafa helgað sig starfinu og eiga ekki önnur áhugamál að snúa sér að. 

Þeir sem eiga sér önnur hugðarefni eru betur settir því þeir geta snúið sér 

með auknum krafti að þeim og haldið sér virkum á þann hátt. Þegar illa 

gengur í atvinnuleit er hætt við að menn missi móðinn og afleiðingin getur 

verið minna frumkvæði og vanvirkni. Óvirknin nær þá yfir flest svið 

tilverunnar og getur valdið margvíslegri vanlíðan (Jón S. Karlsson, 1992).  

   

Aðlögunarhæfni á starfsferli 

Margar kenningar hafa verið settar fram um starfsferilinn og telja sumir 

fræðimenn að hefðbundnar kenningar um starfsferil ættu að víkja fyrir 

nýjum kenningum þar sem meðal annars er lögð áherla á aðlögunarhæfni 

á starfsferli, s.s. sveigjanleika, víðtæka leikni og ákvarðanatöku til skamms 

tíma (Van Vianen, De Pater og Preenen, 2009). Í því umróti sem einkennir 

vinnumarkað nútímans reynir á hæfni fólks til að laga sig að breytingum. 

Fólk er mishæft til þess og eftirtaldir hæfniþættir eru meginvíddir í  aðlögun 

að breytingum á starfsferli: sjálfstraust, vilji, hæfni til áætlanagerðar og 

ákvarðanatöku, samstarfshæfni, forvitni og stjórnunarhæfni (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2009).  

Aðlögunarhæfni á starfsferli (career adaptability) er hugtak sem 

fengið hefur aukna athygli fræðimanna undanfarin ár. Savickas (2005) 
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gerir aðlögunarhæfni að lykilhugtaki í hugsmíðakenningu sinni. Hæfnin til 

að lagast að breytingum á starfsferli er einn þáttur í starfsþróun 

einstaklingsins og felur í sér hversu viðbúinn og hæfur viðkomandi er til að 

takast á við áskoranir sem verða á leiðinni á hinum ýmsu skeiðum ferilsins 

og ná fram niðurstöðum sem eru honum í hag. Sjálfstraust einstaklingsins 

skiptir miklu máli í þessu ferli sem og færni hans til að leysa vandamál 

daglegs lífs. Þá er góð samskipta- og samstarfshæfni mikilvæg til að 

bregðast við ágjöfum á starfsferli (Savickas, 2005). Fólk má vænta þess 

að breytingar verði á starfsferlinum einhvern tímann á ævinni. Hugsanlega 

missir einstaklingur vinnuna eða hann skiptir um vinnu að eigin frumkvæði. 

Hann getur einnig styrkt stöðu sína í starfi með aukinni menntun. Margar 

ástæður geta verið fyrir breytingum á starfsferli. Stundum eru þessar 

breytingar átakamiklar fyrir einstaklinginn og þá reynir á aðlögunarhæfni 

hans til að takast á við nýjar aðstæður (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og 

Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2009). Sagt er að hæfni til að aðlagast vel 

þeim breytingum sem verða á starfsferlinum sé undirstaða velgengni á 

þeim vettvangi (O´Connell, McNeely og Hall, 2008). Aðlögunarhæfni á 

starfsferli hefur m.a. verið skilgreind þannig að einstaklingurinn bregst við 

breytingum með virkum hætti í þeim tilgangi að hæfni hans og sjálfsmynd 

aðlagist breyttum aðstæðum á starfsferlinum. Hún felst í því að geta fært 

sig til og að markmiðunum fremur en í markmiðssetningunni sjálfri, þ.e. 

hvað einstaklingurinn gerir til að auka líkurnar á því að nálgast markmiðin 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2009). Savickas 

talar um nokkra þætti sem áhrifavalda í aðlögunarhæfni á starfsferli. Þeir 

eru sjálfstraust til að byggja upp eigin framtíð og komast yfir hindranir, 

forvitni sem hvati fyrir einstaklinginn til að kanna vinnumarkaðinn út frá 

sjálfum sér, umhyggja fyrir starfsferlinum og stjórn einstaklingsins á 

framvindu hans (Hartung, Porfeli og Vondracek, 2008). Seinna bætir 

Savickas fimmtu víddinni við, samvinnunni (Guðbjörg Vilhjálsmsdóttir og 

Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2009). 

Að ofansögðu má sjá að ákveðnir þættir hafa áhrif á þann 

mikilvæga eiginleika sem aðlögunahæfni er. Draga má þá ályktun að 

mikilvægt sé fyrir einstaklinginn að vera meðvitaður um þessa þætti og 
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gott sé að efla þá eftir bestu getu til að auka líkurnar á velgengni á 

starfsferlinum.  

 

Sýn á starfsferil eldra fólks 

Margs konar breytingar eiga sér stað í lífi fólks og breytingar á starfsferli 

eru þar á meðal. Sumar breytingar eru fyrirsjáanlegar en aðrar 

ófyrirsjáanlegar. Fyrirsjáanlegar breytingar eiga sér stað í lífi flestra og eru 

til að mynda útskrift úr skóla, að hefja sambúð eða gifta sig, byrja á 

vinnumarkaði og að setjast í helgan stein. Ófyrirsjáanlegar breytingar 

koma fólki oft að óvörum og sem dæmi um þær má nefna skyndilegt 

andlát innan fjölskyldunnar eða atvinnumissi. Einnig má flokka breytingar 

eftir því hvort fólk vill þær eða ekki. Dæmi um breytingu sem einstaklingur 

velur sjálfur er að skipta úr einu starfi yfir í annað en dæmi um breytingu 

sem þröngvað er upp á fólk er þegar því er sagt upp störfum sem það vill 

gjarnan halda áfram í. Stundum er hægt að tala um kreppu hjá fólki þegar 

um breytingar sem eru ófyrirsjáanlegar og óumbeðnar er að ræða (Sharf, 

2006). 

Starfsferillinn er lífstíðarverkefni fólks. Hann skiptir einstaklinginn 

afar miklu máli og ræður miklu um hamingju hans (Sharf, 2006). En hvað 

er starfsferill? Honum má lýsa bæði huglægt og hlutlægt. Hlutlægur 

starfsferill er runa þeirra starfa sem manneskjan vinnur á lífsleiðinni. 

Huglægum starfsferli má aftur á móti lýsa þannig að hann sé sú reynsla 

sem einstaklingur fær á starfsferlinum, t.d. upplifun hans á störfum og 

verkefnum og þær væntingar sem hann gerir til framtíðarinnar. Þegar 

starfsferill er skoðaður frá huglægu sjónarhorni er rýnt í þá merkingu sem 

viðkomandi gefur starfsreynslu sinni og þann lærdóm sem hann dregur af 

henni í heild (Savickas, 2002). Þróun starfsferils inniheldur samþættingu á 

sálfræðilegum, samfélagslegum, menntunarlegum, líkamlegum, fjárhags- 

legum og fleiri tilfallandi þáttum (Gies, 1990).  

Kenning Super um lífslanga þróun starfsferils hefur haft mikil áhrif 

innan fræða náms- og starfsráðgjafar frá því hún kom fyrst fram árið 1950. 
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Segja má að hún leggi grunninn að rannsóknum á þróun starfsferils og í 

gegnum tíðina hefur hún tekið ýmsum breytingum í takt við framvindu 

innan fræða náms- og starfsráðgjafar. Meðal annars má rekja rannsóknir á 

aðlögunarhæfni á starfsferli til kenningar Super (Hartung o.fl., 2008). Hann 

skoðar starfsval og aðlögun að starfi út frá þróun einstaklingsins allt lífið. 

Super telur að einstaklingurinn sé í stöðugri þróun og sífellt í leit að auknu 

samræmi. Hann skoðar annars vegar börn og unglinga og hins vegar 

fullorðna. Sjálfsmyndin er mikilvæg í kenningu hans, en hún nær yfir það 

hvernig einstaklingurinn sér sjálfan sig og aðstæður sínar. Super lýsir 

starfsþróun sem þróun sjálfsmyndar (Sharf, 2006) og segir hana meðal 

annars innihalda samkomulag á milli persónulegra og félagslegra þátta og 

sjálfsmyndar og raunveruleika.  Því betur sem valið starf fellur að 

sjálfsmynd viðkomandi því merkingarbærara (meaningful) verður valið 

(Gies, 1990). Kenning Super er margþætt. Í henni skilgreinir hann 

nákvæmlega þætti eins og mikilvægi starfsins (salience), starfsþroska, 

lífshlutverk, lífsstig, mynstur og þemu (Savickas, 2001). Helstu hugtök 

kenningarinnar eru lífshlutverk og lífsstig (Sharf, 2006) sem hér eru 

skilgreind:  

Lífshlutverkin eru t.d. námsmaður, starfsmaður, borgari, heimilisstörf, 

fjölskyldumeðlimur og tómstundaiðja. Það er mismunandi hvaða 

hlutverk eru í forgrunni og fer það eftir því hvar fólk er statt á lífsleiðinni. 

Námsmaður og starfsmaður eru þau hlutverk sem spanna næstum alla 

ævina. Fólk getur menntað sig hvenær sem er á lífsleiðinni og vinnan 

getur byrjað í æsku þegar börn hjálpa foreldrum sínum heima við (til 

dæmis við að slá lóðina, passa börn o.fl.), unglingar vinna með skóla og 

eru í sumarvinnu, fullorðnir vinna á fleiri en einum stað en 

vinnustundum fækkar gjarnan þegar aldurinn færist yfir. Öll eru 

hlutverkin jafn mikilvæg. 

Lífsstigin eru vöxtur, könnun (15-25 ára), að koma sér fyrir (25-45 

ára), að halda sér við (45-65 ára) og síðasta stigið er starfslok (65 ára 

og eldri). Lífsstigin eru ekki endilega aldursbundin og fólk getur farið 

oftar en einu sinni á hvert stig og jafnvel verið á fleiri en einu stigi í 

senn. Flestir fara inn á stigin oftar en einu sinni (Sharf, 2006).  
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Í nútímasamfélagi er algengt að fólk fari inn og út af vinnumarkaði á 

hinum ýmsu lífsstigum og af margvíslegum ástæðum. Samkvæmt 

kenningu Super fer fólk í gegnum litlar hringrásir starfsþróunar, þ.e. öll 

lífsstigin í hvert sinn sem slíkar breytingar eiga sér stað (Brewington og 

Nassar-McMillan, 2000). Sem dæmi má nefna að nú til dags er fremur 

algengt að fólk fari í nám á öllum aldri. Roskinn einstaklingur sem ákveður 

að fara í nám fer þá aftur á könnunarstigið en hugsanlega með önnur gildi 

í farteskinu en þegar hann var þar á unga aldri (Sharf, 2006). Á stiginu 

sem kallað er ,,að halda sér við“ (45-65 ára) er fólk í bið, heldur sér við í 

starfi og tekur upp nýbreytni í starfi. Þegar einstaklingar á þessu stigi 

starfsferilsins missa vinnuna reynist oft nauðsynlegt að hverfa aftur á fyrri 

stig hans og í stað nýbreytni þarf fólk að snúa sér að grunnþáttum eins og 

að finna sér annan starfsvettvang og byrja þar með nýja hringrás. Við 

slíkar aðstæður finnst fólki oft sem það þurfi að byrja upp á nýtt og það 

tapi ákveðnum hluta af sjálfu sér en slíkt getur valdið sálrænum þjáningum 

(Brewington og Nassar-McMillan, 2000).  

Langlífi hefur aukist á síðustu áratugum og margt eldra fólk býr við 

góða heilsu þótt komið sé á eftirlaunaaldur. Ekki eru allir tilbúnir að hætta 

störfum og fara að lifa kyrrsetulífi þótt ákveðnum aldri sé náð og ytri 

aðstæður leyfi slíkt líf. Í Bandaríkjunum hefur færst í vöxt að eldra fólk flytji 

til borganna og leiti sér að hlutastörfum frekar en að flytja og dvelja í sól og 

makindum allan ársins hring eins og tíðkaðist á árum áður (Canaff, 1997). 

Samkvæmt kenningu Super er fólk á aldrinum 45 til 64 ára á 

viðhaldsstiginu á starfsferlinum. Álykta mætti að þegar 65 ára aldri er náð 

sé lífið nánast búið. Skiptar skoðanir eru um það og t.d. telur Canaff, 

bandarískur ráðgjafi, það vera fjarri sanni en þessi staðalímynd hefur fest 

rætur í samfélaginu og margir eru á því að fólk sé ekki skapandi eða 

afkastamikið eftir 65 ára aldurinn (Canaff, 1997).  

Framar í inngangskafla kom fram að atvinnuþátttaka eldra fólks er 

mikil á Íslandi. Leiða má getum að því að þar sem hlutfall hennar er svo 

hátt sem raun ber vitni sé mikil þörf á ráðgjöf fyrir þennan aldurshóp þegar 

atvinnuleysi ber að dyrum. 
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Ráðgjöf fyrir atvinnulaust eldra fólk 

Margir sem koma til náms- og starfsráðgjafa standa á tímamótum á 

starfsferli sínum og þurfa að aðlagast nýjum aðstæðum. Náms- og 

starfsráðgjöf beinist að því að leiðbeina einstaklingum við þessa aðlögun 

og hvetja til könnunar á þeim möguleikum sem eru í stöðunni hverju sinni. 

Nú til dags standa náms- og starfsráðgjafar frammi fyrir mörgum 

áskorunum varðandi ráðgjöf við eldra fólk. Sífellt fleiri í þessum aldurshópi 

vilja vera lengur á vinnumarkaði og eru ekki tilbúinir til að hætta alveg að 

vinna þótt ákveðnum aldri sé náð. Ráðgjafar þurfa að leggja grunn að 

hluttekningu, heiðarleika, samræmi og óskilyrtu jákvæðu viðmóti í ráðgjöf 

sinni (Corey, 2005). Það á ekki síður við í ráðgjöf við eldra fólk en aðra 

hópa. Ráðgjafinn þarf að skoða hug sinn vel út frá þeirri forsendu að hann 

sé hugsanlega haldinn einhvers konar fordómum gagnvart eldra fólki. 

Hann þarf að vera heiðarlegur gagnvart sjálfum sér og tilfinningum sínum 

gagnvart öldrun ásamt því að gera sér grein fyrir viðhorfi sínu til vinnu og 

hlutverks hennar í lífshlaupi fólks (Canaff, 1997).  

 Vissulega væri best ef hinn atvinnulausi gæti fundið samræmi á milli 

persónulegra eiginleika, gilda og hæfni og þeirra krafna sem 

vinnumarkaðurinn gerir.  Staðreyndin er engu að síður sú að atvinnulausir 

einstaklingar leitast fyrst og fremst við að fá stöðuga vinnu sem veitir þeim 

fjárhagslegt öryggi. Sú áhersla sem hefur verið innan fræða náms- og 

starfsráðgjafar um samræmi einstaklings og umhverfis, þ.e. að fólk finni 

starf sem fellur vel að persónuleika þess og áhugasviði (person-

environment fit) fellur því í skuggann hjá þessum hópi fyrir þeirri 

grundavallarþörf að sjá sér farborða (Blustein, 2006). Þessari mikilvægu 

staðreynd þarf náms- og starfsráðgjafi að gefa gaum.  

Þegar eldra fólk kemur til ráðgjafa er það stundum tortryggið og vart 

um sig. Oft er ráðgjafinn yngri en ráðþeginn og eldra fólki gæti fundist að 

ungur ráðgjafi hafi ekki forsendur til að setja sig í spor þess sem eldri er. 

Ráðgjafinn þarf að einbeita sér meira að ,,núinu“ í ráðgjöf eldra fólks 

vegna þess að það er ekki eins upptekið af framtíðinni og yngra fólk er. 

Einnig þarf hann að varast að koma fram sem einhver sérfræðingur sem 
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allt veit því það getur fælt ráðþegann frá og  truflað ráðgjafarferlið. Betra er 

að fá skjólstæðinginn til að taka þátt í ráðgjöfinni frá byrjun og vera virkur 

þátttakandi í ferlinu. Stundum kann að henta að maki ráðþegans sé með í 

ráðgjöfinni og taki þátt í markmiðssetningu varðandi vinnu (Canaff, 1997). 

Margt eldra fólk hefur takmarkaða vitneskju um hvaða tækifæri eru í 

boði á vinnumarkaði og finnst yfirþyrmandi að þurfa að kanna það. 

Ráðgjafinn getur auðveldað þetta með upplýsingagjöf um hvaða 

möguleikar eru í boði. Ef hægt er að koma eldra fólki í þjálfun hjá 

fyrirtækjum til að læra nýja hluti er það gott og er tölvufærni þar ekki 

undanskilin (Canaff, 1997).  

Hér í inngangskaflanum hefur verið fjallað um atvinnuleysi og 

margvísleg áhrif þess á þá sem fyrir því verða að missa vinnuna. Vinnan 

er miðlæg í lífi flestra fullorðinna einstaklinga og því eru afleiðingar 

atvinnumissis víðtækar. Einnig hefur verið fjallað um eldra fólk á 

vinnumarkaði og ráðgjöf fyrir það og kenning Super um lífslanga þróun 

starfsferils hefur verið skoðuð. Mikilvægi vinnunnar fyrir karlmenn, áhrif 

atvinnuleysis á fjárhag fólks, menntun atvinnulausra, virkni og 

aðlögunarhæfni hafa verið til umfjöllunar. Allt tengist þetta 

rannsóknarspurningu verkefnisins en hún er: Hver er reynsla íslenskra 

atvinnulausra karla, 50 ára og eldri, af atvinnumissi? Spurt er með tilliti til 

eftirfarandi þátta: 

•  Hefur menntun þessara manna áhrif á upplifun þeirra? 

• Skiptir aldur þeirra máli? 

• Hvaða áhrif hefur atvinnumissir á sjálfsmynd þeirra? 

• Hver eru áhrifin á fjárhag þeirra? 

• Dregur atvinnumissir úr daglegri virkni þeirra? 

• Hefur  aðlögunarhæfni áhrif á hver reynsla þeirra er? 
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Í næsta hluta verður greint frá framkvæmd rannsóknarinnar, þeim 

aðferðum og nálgunum sem beitt var við greiningu gagnanna og fleiri 

þáttum sem tengjast rannsóknarferlinu. 
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Aðferð 

 

Hér að framan hafa einstaklingsbundnar afleiðingar atvinnuleysis verið til 

umfjöllunar. Markmið þessarar rannsóknar er að leita frekari skilnings á 

hvaða merkingu það hefur fyrir íslenska karlmenn 50 ára og eldri að missa 

vinnuna eftir langa veru á vinnumarkaði. Leitast er við að finna út hvaða 

tilfinningar þeir upplifa og hvaða áhrif atvinnumissir hefur á líf þeirra eins 

og getið var.  

Út frá efninu voru eigindlegar rannsóknaraðferðir valdar þar sem 

þær henta rannsakendum vel til að fá innsýn í þá merkingu sem fólk 

leggur í líf sitt og aðstæður (Taylor og Bogdan, 1998). Þessi rannsókn telst 

til fyrirbærafræðilegra rannsókna en það er ein af rannsóknarhefðunum 

innan eigindlegra rannsókna. Slíkar rannsóknir beinast að upplifunum fólks 

og hvaða merkingu fyrirbæri, hugtök og atburðir hafa í lífi þess (Creswell, 

2007). Rannsóknargögnin byggjast á félagslegum samskiptum við 

þátttakendur og mikilvægt er að traust myndist á milli þeirra og 

rannsakenda. Eigindlegar rannsóknaraðferðir leggja áherslu á að sjá 

hlutina út frá sjónarhorni þátttakenda rannsóknarinnar (Bogdan og Biklen, 

2003). Við gagnasöfnun í þessari rannsókn voru notuð opin viðtöl.  

Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn sjálfur rannsóknar-

tækið. Hann nálgast veruleikann með því að túlka hann og fólk túlkar 

hlutina á mismunandi hátt. Hvað réttmæti rannsóknarinnar varðar þá 

metur höfundur það svo að innra réttmæti hennar, þ.e. hvort sú mynd sem 

rannsóknin dregur upp af veruleikanum sé raunhæf, sé nokkuð hátt. Ytra 

réttmæti, þ.e. alhæfingargildi niðurstaðna rannsóknarinnar, er ekki jafn hátt 

þar sem þátttakendur eru einungis sex og allir búsettir á sama svæðinu. 

Áreiðanleiki rannsóknarinnar, þ.e. líkurnar á því að sama niðurstaða 
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fengist yrði hún framkvæmd aftur, er að sama skapi ekki mikill þar sem 

rannsóknin var gerð til að lýsa einstökum tilvikum en ekki í þeim tilgangi að 

finna almenna reglu.  

 

Framkvæmd 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að fá lýsingar og viðhorf sex karla 50 

ára og eldri og fá fram upplifun þeirra við atvinnumissi. Gagnasöfnunin fór 

fram með opnum viðtölum út frá viðtalsramma (sjá fylgiskjal 1) sem hafður 

var til hliðsjónar í viðtölum við mennina (Bogdan og Biklen, 2003). Þar sem 

um opin viðtöl er að ræða þá er samt ákveðinn sveigjanleiki í þeim og 

viðmælendur hafa gott svigrúm til að koma því til skila sem þeim finnst 

mikilvægt (Taylor og Bogdan, 1998). Viðtalsramminn var hafður til 

hliðsjónar í þeim tilgangi að ná fram ákveðnum upplýsingum um bakgrunn, 

menntun, sjálfsmynd, virkni, aldur og fjárhag. Velta má fyrir sér hvort 

viðtalsramminn hafi stýrt viðtölunum of mikið og höfundur ekki veitt öðrum 

atriðum sem fram komu næga athygli af þeim sökum. Hvað sem því líður 

þá var áherslan lögð á þessa þætti og niðurstöðurnar taka mið af því. 

 Tekið var eitt viðtal við hvern þátttakanda. Viðtölin voru öll tekin 

utan opnunartíma á skrifstofu Vinnumálastofnunar á Suðurnesjum á 

tímabilinu febrúar til september 2009 og tóku að jafnaði um klukkustund. 

Að fengnu samþykki þátttakenda voru viðtölin hljóðrituð og síðan afrituð. 

Þetta var gert til að tryggja nákvæmni í úrvinnslu gagnanna. Alls voru 

gögnin 178 blaðsíður. Greining þeirra fór þannig fram að þau voru lesin 

nokkrum sinnum vandlega yfir. Fundin voru ákveðin þemu í viðtölunum 

svo sem áhrif atvinnumissis á sjálfsmynd þátttakenda, hver bakgrunnur 

þeirra væri, menntun þeirra, virkni og fleiri þættir og var stuðst við 

viðtalsrammann í þeim tilgangi. 
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Siðferðileg álitamál 

Í upphafi rannsóknarinnar var höfundur í nokkrum vafa um hvort nálægð 

hans við viðfangsefnið myndi rýra gæði hennar. Að vel athuguðu máli og 

eftir ráðfæringar við sérfræðinga var niðurstaðan sú að svo væri ekki. Starf 

hans sem náms- og starfsráðgjafi hjá Vinnumálastofnun veitir honum góða 

innsýn í líf fólks án atvinnu og má fremur álíta það vera styrk en veikleika 

að vera svo tengdur vettvanginum. Á móti kemur að viðmælendur gætu 

þurft að sækja á vinnustað rannsakanda vegna sinna mála og gæti það 

reynst þeim óþægilegt. Höfundur leitast við að vera meðvitaður um eigin 

viðhorf og láta þau ekki hafa áhrif (Taylor og Bogdan, 1998). 

Í þessari rannsókn er rætt við sex karlmenn. Ekki er verið að skoða 

almennt hver upplifun karla á þessum ákveðna aldri á atvinnumissi er 

heldur upplifun einmitt þessara einstaklinga sem viðtölin eru tekin við. 

Höfundur þekkti þá ekki persónulega eða starfsins vegna áður en viðtölin 

voru tekin. 

 

Þátttakendur 

Rannsóknin beinist að upplifun karla 50 ára og eldri sem hafa upplifað 

atvinnumissi. Þátttakendur voru því valdir úr þeim aldurshópi og var um 

markvisst úrtak að ræða (purposeful sampling) (Bogdan og Biklen, 2003).  

Að fengnu leyfi hjá Vinnumálastofnun voru valdir þátttakendur af 

atvinnuleysisskrá. þ.e. atvinnulausir karlmenn 50 ára eða eldri sem voru 

tilbúnir að koma í viðtal og segja frá reynslu sinni. Ákveðið var að hafa 

samband við menn sem höfðu verið án atvinnu í þrjá mánuði eða lengur. 

Allir búa á sama landssvæði.  

 Þátttakendur eru sex. Þeir eru á aldrinum 50 – 63 ára og hafa verið 

misjafnlega lengi atvinnulausir, frá þremur mánuðum upp í rúmlega tíu 

mánuði þegar viðtölin voru tekin. Tilgangurinn var að fá breidd í hópinn og 

sjá hvort upplifunin væri önnur hjá þeim sem verið höfðu lengst 

atvinnulausir en hjá þeim sem höfðu verið styttra án vinnu. Allir hafa þeir 
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unnið hefðbundin karlastörf og verið á vinnumarkaði í mörg ár. Einn vann 

þó hluta úr starfsævinni við félagsráðgjöf sem telst ekki til hefðbundinna 

karlastarfa. Formleg menntun þeirra er þannig að einn þeirra er með 

háskólamenntun og einn er með vélstjóra- og skipsstjórnarréttindi. Hinir 

fjórir hafa lokið grunnmenntun og sumir bætt við sig auknum 

starfsréttindum svo sem meiraprófi.  

Nöfnum þátttakenda hefur verið breytt í þeim tilgangi að halda þann 

trúnað sem þeim var heitið. Hér fá þeir nöfnin Axel, Helgi, Jónas, Logi, 

Samúel og Valdimar. Reynt er að hafa persónueinkenni ógreinanleg og 

eftir fremsta megni reynt að koma í veg fyrir að unnt sé að rekja til þeirra 

við lestur rannsóknarinnar.  

Axel er atvinnulaus í fyrsta sinn á ævinni og hefur verið það í 

rúmlega fjóra mánuði. Hann er 59 ára, fráskilinn og á uppkomin börn og 

býr einn. Hann er með Samvinnuskólapróf og vélstjóra- og 

skipsstjóraréttindi. Hann vann sem framkvæmdastjóri stórs fyrirtækis í 

mörg ár, fór síðan á sjóinn og vann þar þangað til fyrir u.þ.b fimm árum 

þegar hann lenti í alvarlegu vinnuslysi. Eftir það er hann 75% öryrki en var 

samt kominn á vinnumarkaðinn aftur fyrir rúmlega ári síðan eftir 

langvarandi endurhæfingu. Axel ber þess merki að ganga ekki heill til 

skógar því hann gengur við staf og haltrar. Einnig er hann svolítið skakkur 

í andliti. Skert vinnufærni felst meðal annars í því að hann getur einungis 

notað aðra höndina við störf sín. Hann er fæddur og uppalinn úti á landi en 

flutti á svæðið fyrir nokkrum árum vegna þess að hann taldi meiri líkur á að 

fá vinnu við hæfi þar. Á síðasta ári vann hann skrifstofustörf á tveimur 

stöðum. Hann hefur töluverðar fjárhagsáhyggjur og segir að erfitt sé að ná 

endum saman. Axel býr einn í kaupleiguhúsnæði en hugleiðir nú að flytja 

aftur á æskuslóðirnar úti á landi því hann upplifir mikla félagslega 

einangrun þar sem hann býr núna. Auk þess telur hann ekki lengur miklar 

líkur á að fá vinnu á svæðinu.  

Helgi er atvinnulaus í fyrsta sinn á ævinni og hann hafði verið í 

atvinnuleit í rúmlega fjóra mánuði þegar viðtalið var tekið. Hann er 50 ára, 

kvæntur og á tvö börn. Annað barnanna býr enn heima en hitt er flutt að 
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heiman. Hann byrjaði í framhaldsskóla í beinu framhaldi af grunnskóla en 

hætti þegar hann var u.þ.b. hálfnaður með það nám. Hann hefur tekið 

ýmis starfstengd námskeið og stefnir að því að fara á tölvunámskeið. Helgi 

var í stjórnunarstöðu á stórum vinnustað í mörg ár en síðustu þrjú ár vann 

hann ýmis störf hjá minni fyrirtækjum. Helgi hefur töluverðar 

fjárhagsáhyggjur og viðbrigðin við tekjulækkun eru mikil því hann var alltaf 

í vel launuðum störfum. Helgi býr í eigin húsnæði. Hann er fæddur og 

uppalinn á svæðinu. 

Jónas er atvinnulaus í annað sinn á ævinni. Fyrra skiptið var upp úr 

1990 og þá var hann án vinnu í tvo til þrjá mánuði. Nú hefur hann verið 

atvinnulaus í rúmlega 10 mánuði. Hann er 63 ára, fráskilinn og hefur búið 

einn frá árinu 1985. Hann á tvær uppkomnar dætur. Hann er menntaður 

smiður og félagsráðgjafi og hefur starfað við hvort tveggja. Jónas vann við 

smíðar framan af starfsævinni og einnig hin síðari ár en sem félagsráðgjafi 

meirihlutann af starfsævinni. Hann býr einn í litlu einbýlishúsi og unir hag 

sínum vel og hefur engar fjárhagsáhyggjur um þessar mundir. Jónas tók 

þátt í vinnumarkaðsúrræði Vinnumálastofnunar þegar hann vann á 

starfsþjálfunarsamningi á tímabilinu júní – ágúst síðastliðið sumar. Hann er 

fæddur og uppalinn í Reykjavík en hefur búið víða en flutti á svæðið fyrir 

rúmlega tveimur árum.  

Logi er atvinnulaus í fyrsta sinn á ævinni og hefur verið án vinnu í 

tæpa fjóra mánuði. Hann er 51 árs, kvæntur og á uppkomin börn. Logi 

hefur verið á vinnumarkaði frá því hann lauk grunnskóla auk þess sem 

hann vann á sumrin á unglingsárunum. Hann tók meirapróf sem hefur nýst 

honum á vinnumarkaði í gegnum árin. Hann var til sjós í mörg ár en hefur 

stundað ýmis verkamannastörf í landi undanfarin ár. Hann býr við knappan 

fjárhag en virðist vera nægjusamur og ekki gera sér miklar áhyggjur af 

peningamálum þótt þau séu honum ofarlega í huga. Hann býr í 

leiguhúsnæði í sjávarplássi á svæðinu. Hann er fæddur og uppalinn í 

sjávarplássi úti á landi en flutti suður árið 1997. 

Samúel er atvinnulaus í annað sinn á ævinni og hefur verið án 

vinnu í þrjá mánuði þegar viðtalið er tekið. Fyrra skiptið stóð yfir í stuttan 



34 
 

tíma árið 2007. Hann er 52 ára, ókvæntur en á eina uppkomna dóttur og 

kærustu sem á tvö börn. Hann lauk skyldunámi og byrjaði að læra smíði í 

framhaldsskóla en lauk ekki prófi. Hann tók meirapróf fyrir nokkrum árum. 

Samúel byrjaði að vinna að loknum grunnskóla, vann fyrst í sveit og síðan 

í rúm 20 ár við verslunarstörf en hefur starfað sem bílstjóri síðustu níu árin. 

Samúel hefur ekki miklar fjárhagsáhyggjur. Hann býr hjá öldruðum 

foreldrum sínum um þessar mundir. Hann er fæddur og uppalinn á 

svæðinu. 

Valdimar er atvinnulaus í fyrsta sinn á ævinni og hefur verið það í 

tæplega fimm mánuði. Hann er 52 ára, kvæntur og á uppkomin börn. 

Valdimar lauk skyldunámi en fór svo beint á vinnumarkaðinn 15-16 ára. 

Hann tók meirapróf eftir að hann missti vinnuna ásamt stuttu 

grunnnámskeiði í tölvunotkun. Hann var á sjó í u.þ.b. 20 ár en síðustu ár 

hefur hann unnið ýmis verkamannastörf í landi og hafði verið í fjögur til 

fimm ár á síðasta vinnustað. Valdimar býr í eigin húsnæði og hann segist 

hafa nokkrar áhyggjur af því að geta ekki borgað sína reikninga 

mánaðarlega. Hann er fæddur og uppalinn á svæðinu. 
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Niðurstöður 

 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Afleiðingar 

atvinnumissis fyrir þessa menn eru skoðaðar en greinilegt er að vinnan 

skiptir viðmælendur miklu máli. Virkni þeirra er skoðuð og áhrif umhverfis á 

hana. Fjárhagsleg áhrif atvinnumissis og menntun þátttakenda eru skoðuð 

og hvort þeir telji að aldur þeirra skipti máli í starfsleitinni. Aðlögunarhæfni 

þeirra á starfsferlinum er athuguð og hvaða möguleika þeir telji sig hafa á 

að fá vinnu aftur. 

 

Mikilvægi vinnunnar  

Fyrsta upplifun viðmælenda minna við atvinnumissinum var misjöfn. Allir 

eiga þeir þó sameiginlegt að lýsa því sem erfiðri reynslu að missa vinnuna 

í fleira en einu tilliti. Þeir tala um sjokk, höfnunartilfinningu, vera sleginn út, 

skömm, vera settur til hliðar, reiði, ótta og sorg. Þeir leggja greinilega 

áherslu á dugnað og sumum finnst niðurlæging felast í því að vera 

atvinnulaus. Þeir áttu allir auðvelt með að segja frá starfsferli sínum og 

höfðu gaman af því enda um þeirra hjartans mál að ræða. Atvinnu- 

missirinn reyndist þeim öllum erfiður. Jónas orðar það svona:  

 Ég upplifði þetta sem rosalega mikla höfnun....vegna þess að sko maður er alinn 

upp í því ....að maður þyrfti að vinna til að standa á eigin fótum og vinnan göfgar 

manninn og allt eftir þessu sko. Þannig að maður passaði sig alltaf sko... ég átti 

mjög gott rekord í að mæta, sjaldan veikur og mjög stundvís. ... En hérna, mér 

fannst það rosalega erfitt. Mjög erfitt sko.  

Það gætir söknuðar hjá Samúel þegar hann talar um uppsögnina 

,,Og maður var náttúrulega í bullandi vinnu og hérna....svo bara einn 

daginn sér maður það allt hverfa sko.“ 
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Loga fannst greinilega erfitt að tala um þegar hann missti vinnuna, 

hann lækkaði róminn þegar hann sagði: ,,En 30. september þá var 

bara....bara allt búið náttúrulega eins og það er svona víða. Þá sagði hann 

bara að það er ekkert að gera og.....“ 

Helgi kemur inn á öryggið sem vinnan gefur fólki þegar hann segir 

,,...þetta er svo mikil öryggistilfinning sem þú færð, að hafa vinnu. Maður 

veit ekki hvað þetta er fyrr en maður missir hana.“ Hann bætir svo við 

,,Eins og einn sagði við mig sko,... það er slæmt að skilja við konuna eða 

þannig en það er enn verra að missa vinnuna.“ 

 Valdimar segir af miklum þunga að hann hefði aldrei trúað að hann 

ætti nokkurn tímann eftir að verða atvinnulaus og segir: ,, Mér leið bara 

alveg agalega illa.“ Hann fann að aðrir innan fjölskyldunnar höfðu áhyggjur 

af honum vegna atvinnumissisins.  

Jónas, sem var fráskilinn og bjó einn þegar hann missti vinnuna í 

fyrra skiptið, upplifði aftur á móti að öllum í kringum hann væri sama þótt 

hann væri orðinn atvinnulaus. Það gætir reiði hjá honum þegar hann lýsir 

upplifun sinni af því að missa vinnuna á eftirfarandi hátt:  

 Það var svona tilfinning um að sko...að vera sleginn út, einskis nýtur. Hvað hef ég 
gert? Maður fer mikið inn í sjálfan sig og spekulerar mikið, hvað...af hverju ég? Og 
hvers vegna ég og svo framvegis. Og af hverju vill fólk ekki nota mig? og þar fram 
eftir götunum. Vont þjóðfélag, það vill bara unga og fríska og ekki okkur sem erum 
orðnir fimmtugir og eldri. ... Mér fannst það rosalega vont ... mér fannst skömm að 
því að vera atvinnulaus og mér fannst erfitt að láta fólk vita það að ég væri 
atvinnulaus. Það hlyti að vera eitthvað bogið við mig og... 

Jónasi fannst höfnunartilfinningin erfið. Hann vísar til mikilvægis vinnunnar 

í lífinu og að vinnan göfgi manninn. Hann upplifði mikla skömm þegar 

hann þurfti að skrá sig atvinnulausan og segir að honum hafi fundist það 

,,... djöfullegt. Alveg hrikalegt. ... ég bara skammaðist mín.“ Í seinna skiptið 

sem hann missti vinnuna, haustið 2008, tók hann það ekki eins nærri sér. 

Þá fannst honum ekki að verið væri að hafna sér, frekar að verið væri að 

hafna fyrirtækinu sem hann vann hjá. Ástandið í þjóðfélaginu var þannig 

að mjög mörgum í hans stétt var sagt upp vegna samdráttar og Jónas 

talaði um að sökudólgarnir þá væru áþreifanlegir, en það væru 

bankamennirnir í hinni svokölluðu íslensku útrás. ,,Sko ég var náttúrulega 
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svo rosalega reiður eins og allir út í þessa bankamenn ... sökudólgurinn 

var svo áþreifanlegur.“ 

Helgi er opnari en aðrir viðmælendur og hann segist vera tilfinninga- 

maður. Hann hefur gengið í gegnum tilfinningasveiflur á þeim mánuðum 

sem hann hefur verið atvinnulaus; tekið dýfur en náð sér upp úr þeim aftur 

og kemur það heim og saman við tilfinningarússibana Amundson. Fyrst 

eftir að Helgi missti vinnuna var hann mjög bjartsýnn á að fá aðra vinnu 

strax en þær vonir dvínuðu þegar á leið.  

... kreppan var nú í október og hálfum mánuði áður er ég búinn að missa vinnuna 

og ... hélt að hugsanlega væri nóga vinnu að hafa. ,,Þetta er ekkert mál“ og ég 

leita að vinnu og aldrei verið í vandræðum með þetta og...var svona rólegur yfir 

þessu í fyrstu, sko. Nú og svo bara sígur á og þegar líður á tímann......maður er 

búinn að sækja kannski um tíu störf. ,,Jæja, það er kannski erfitt“ og svo þegar 

kreppan skall á þá svona var ég að verða pínulítið desperat... ,,ég verð að fá 

eitthvað.“. 

Eftir því sem tíminn leið minnkuðu kröfur hans því hann var tilbúinn að 

taka hvaða vinnu sem var eftir nokkurra mánaða atvinnuleysi.  

Nú er ég bara tilbúinn að fara í lagerstörf. Áður var ég búinn að setja...einhver 

stjóri eða einhver svona sem var á mínu sviði. En nú er ég bara ... mér er alveg 

sama bara ef ég fæ eitthvað að gera. Og er farinn að hugsa bara ... hvernig vinnu 

get ég verið í, bara til að geta skrimt skilurðu. Maður er farinn að hugsa það 

þannig.  

Helgi segir það hafa verið erfitt að sækja árangurslaust um hvert starfið á 

fætur öðru án þess að fá svo mikið sem svar frá sumum fyrirtækjunum. 

Eins og hann orðar það: ,,Bíddu vá, vill enginn fá mig í vinnu?“ Honum 

finnst dónaskapur gagnvart atvinnuleitendum þegar umsóknum er ekki 

svarað. Hann upplifir höfnunartilfinningu og finnst hann lítils metinn. Helga 

fannst skömm að því að sækja um atvinnuleysisbætur og átti erfitt með að 

stíga það skref.  

Mér fannst fyrst voðalega erfitt að koma og sækja um atvinnuleysisbætur. Ég 

verð að viðurkenna það, það var eitthvað sem ég ætlaði mér ekki að gera. Mér 

fannst það eitthvað skömm.....skömm að því að sækja um atvinnuleysisbætur.“ 
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Helgi minntist á heimskulegt stolt í þessu tilliti. Hann segir að skömmin 

sem hann upplifði við að missa vinnuna hafi minnkað eftir því sem á leið 

og hann skammist sín ekkert lengur. Vinnan er mjög mikilvæg í lífi hans og 

hann tekur svo djúpt í árinni að segja að honum finnist hann bara ekki eiga 

neitt líf ef hann hafi ekki vinnu. ,,Nú er maður bara búinn að sjá sko að það 

er svo mikilvægt að hafa vinnu. ...manni finnst maður bara ekki hafa líf 

nema maður hafi vinnu. Það er bara þannig með mig, mér finnst ég ekki 

hafa neitt að... „  

Valdimar upplifði mikla vanlíðan og vonbrigði þegar honum var sagt 

upp störfum og honum finnst hálf skammarlegt að þurfa að sækja um 

bætur.  

Manni finnst .....maður eiginlega hálf skammast sín fyrir einhvern veginn að vera 

atvinnulaus og ....þurfa að vera að sækja bætur. Manni finnst eiginlega eins og 

maður eigi ekki rétt á því sko. Þetta er asnalegt sko, því maður hefur aldrei 

verið.... 

Hann talar um að það vanti innihald í lífið og það sé ekki gott að hanga 

svona og hann upplifir sig svolítið útundan. Hann segist hafa tekið dýfur af 

og til en sé samt ekkert að fara á taugum yfir þessu. Hann átti við 

þunglyndi að stríða fyrir um það bil tíu árum síðan ,,Og hérna...maður 

hafði áhyggjur af því að það kæmi eitthvað svona fyrir mann aftur sko. En 

það hefur ekkert skeð.“ 

Samúel talar um ótta og sorg og á þar bæði við eigin stöðu og 

þjóðina í heild eftir efnahagshrunið: 

Og það sem ég er einmitt að upplifa er svona, eiginlega bara svona....mmmm, ég 

veit ekki, ótti sorg. ... Svo fór ég að hugsa: Bíddu, ég er orðinn 52 ára, maður 

verður 53 á þessu ári. Hvar er búið að stilla mér upp? Er þetta bara búið? 

Hann hefur töluverðar áhyggjur yfir því að hann sé að verða of gamall fyrir 

vinnumarkaðinn. Hann hefur tekið dýfur og sér ekki alltaf til hvers hann 

ætti að vera að vakna á morgnana fyrst vinnan bíður ekki eftir honum. 

Samúel setur hlutina í samhengi þannig að hann er bara einn af mörgum 

sem lenda í því að missa vinnuna vegna ástandsins í landinu, það þarf 

ekki að þýða að hann sé ekki góður starfsmaður. ,,...þjóðfélagið er bara 
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komið á hvolf. ... Veistu, þetta var bara komið í umræðuna. Þannig að 

menn voru bara undirbúnir.“ 

Logi segir að það hafi ekki verið skemmtileg upplifun að missa 

vinnuna en það verði bara að taka því. Þegar hann var spurður hvernig 

honum hafi liðið þegar honum var sagt upp sagði hann: ,,Að vera 

atvinnulaus? Æi, það var soldið svona ekki skemmtilegt sko, fá þetta ...það 

var bara að taka þessu og ...“ Áhersla á dugnað kemur greinilega fram hjá 

honum og hann er ekki ánægður með að þurfa að hanga yfir engu, ,,því 

maður er ekki þekktur fyrir að húka yfir engu sko“ segir hann. Hann ber 

ekki áhyggjur sínar á torg og reynir að láta sem hann sé fremur 

áhyggjulaus. Í frásögn hans má þó stundum greina að hann hefur ekki 

mikið á milli handanna og býr við þröngan kost.  

Axel er að upplifa fjarveru af vinnumarkaði í annað sinn. Fyrra 

skiptið var vegna veikinda og stóð yfir í tæp fimm ár. Hann segir að 

viðbrigðin núna séu ekki mjög mikil því hann var búinn að vera svo stutt á 

vinnumarkaði. Hann upplifir þó neikvæðar tilfinningar því hann segir: ,,Ja, 

mér fannst bara eins og maður væri settur svona til hliðar. ... Og frekar litið 

á mann svona sem bagga á þjóðfélaginu.“  

Af því sem hér hefur verið sett fram má sjá að það er mikið áfall fyrir 

alla mennina að missa vinnuna. Hún gegnir stóru hlutverki í daglegu lífi 

þeirra og allt venjulegt lífsmynstur raskast þegar hún er tekin frá þeim. Þeir 

upplifa tilfinningar eins og sorg, reiði ótta, höfnun og skömm og þeir hafa 

áhyggjur af fjárhag sínum. Mikilvægi hins félagslega þáttar vinnunnar 

kemur líka fram í frásögnum þeirra.  

 

Virkni  

Virkni er vítt hugtak en hér er fyrst og fremst vísað til virkni fólks í daglegu 

lífi. Erfitt er að aðgreina félagslega virkni frá annarri virkni og er félagsleg 

einangrun hér felld undir virkni. Eru mennirnir virkir í atvinnuleit? Sinna þeir 

ákveðnum hlutverkum? Hvernig er tímanum varið? Eiga þeir 

tómstundaáhugamál? Hitta þeir annað fólk? Leiðist þeim? Hafa þeir 
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einangrast félagslega? Stunda þeir einhverja líkamsrækt? Hver er dagleg 

rútína þeirra? Hér á eftir gefur að líta nokkur dæmi um virkni viðmælenda.  

Virkni þeirra í atvinnuleit er mismikil. Helgi er þar virkastur og hefur 

sótt um tugi starfa. Hann þekkir öll störf sem eru í boði á öllum 

atvinnumiðlunum landsins og segist vera ,,búinn að skrá sig í allan 

andskotann“ eins og hann orðar það.  

Logi og Valdimar binda vonir við að komast aftur í vinnu hjá fyrri 

vinnuveitendum og leita ekki mikið á önnur mið. Valdimar er búinn að afla 

sér aukinna ökuréttinda en hefur ekki sótt um bílstjórastarf enn sem komið 

er. Logi segir að hann hafi vonast til að komast í vinnu aftur hjá fyrri 

vinnuveitanda í vetur en segir jafnframt    ,, Hann hefur ekkert haft not fyrir 

mig sko ... en þá var ekki neitt sem hann vildi láta mig gera.“ Þrátt fyrir 

þetta leitar hann ekki mikið fyrir sér annars staðar.  

Samúel hefur verið óvirkur í atvinnuleit frá þvi hann missti vinnuna. 

Hins vegar hefur Axel sótt um alla vinnu en árangurslaust. Hann telur að 

fötlun hans dragi úr möguleikum á starfi:  

 ... ég hef fundið svolítið fyrir því að hérna ... því að ég náttúrulega sæki um alla 

vinnu sem ég sé auglýsta. Þá hef ég fundið svolítið fyrir því að þegar maður 

sendir þessa ferilskrá og fólk rekur augun í að maður sé öryrki að það virki 

neikvætt.  

Hann er að leggja drög að því að flytja aftur á æskuslóðirnar og fara 

í eigin rekstur í samvinnu við annan mann ef aðstæður leyfa.  

Jónas fylgist vel með vinnumarkaðinum en hefur einungis sótt um 

eitt starf sem hann fékk ekki.  

Félagsleg virkni er misjöfn hjá þeim. Af sex viðmælendum voru 

fimm sem voru virkir, misjafnlega þó, í að hitta annað fólk en heimilisfólkið 

yfir daginn og sækja sér þannig félagsskap. Logi, Jónas og Helgi eru 

virkastir í að hitta annað fólk. Logi segir: ,,Maður þvælist um og er að 

heimsækja kallana og spjallar við þá.“  
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Helgi þekkir marga á svæðinu og reynir að vera ekki mikið einn yfir 

daginn ,,... ég reyni að vera ekkert einn. Ég reyni bara að fara til fólks og 

alla daga er ég að keyra og heimsækja vini og annað og vinnustaði ...“. 

Seinna i viðtalinu segir hann að hann hafi dregið úr akstri vegna þess hve 

eldsneyti er orðið dýrt.  

Jónas fer meðal annars í morgunkaffi á ákveðinn vinnustað þar sem 

hann fær félagsskap ,,... ég fer oft í morgunkaffi á sama stað. Þar 

náttúrulega hitti ég kalla og svona til að spjalla...“ 

Valdimar hafði orð á að hann hitti færra fólk en áður. Hann fer þó 

stundum og hittir gömlu vinnufélagana. Honum finnst hann upplifa 

félagslega einangrun upp að ákveðnu marki. 

Það er náttúrulega leiðinlegt að hafa ekki.....maður hafði náttúrulega félagsskap 

af félögunum í vinnunni og svona sko ... Ég bara, ég er yfirleitt heima. Ég vaknaði 

klukkan 12 áðan til dæmis sko. Svo fer maður kannski eitthvað út og keyrir 

konuna í vinnuna, fer og nær sér í Fréttablaðið og eitthvað svona og les það og 

....svona.....tíminn bara líður einhvern veginn svona. Maður les svona svoldið og 

fer á bókasafnið og ..... 

Utan heimilisins hittir Samúel ekki marga aðra en kærustuna en það 

virðist ekki íþyngja honum neitt.  

Axel fer ekki mikið út. Hann umgengst annað fólk mjög lítið og 

upplifir mikla félagslega einangrun. Hann var spurður hvað væri honum 

efst í huga þegar hann hugleiddi atvinnuleysið og hann svaraði: ,, Já, það 

er náttúrulega þessi félagslega einangrun.“ Axel er einmana, það kemur 

meðal annars fram þegar hann segir frá því þegar honum var kippt út af 

vinnumarkaðinum þegar hann slasaðist: ,,Og svo er ég fráskilinn þannig 

að ég hef búið einn. Þannig að eini félagsskapurinn sem ég hafði, það var 

um borð í þessum skipum sem ég var á. Nú datt það allt út“. Hann hefur 

lítil samskipti við börnin sín.  

Þegar á heildina er litið þá eru Helgi og Jónas virkastir á flestum 

sviðum. Helgi tekur meiri þátt í heimilisstörfum en hann gerði á meðan 

hann var í vinnu. Hann tekur líka virkan þátt í starfsemi miðstöðvar sem 

opnuð var fyrir fólk í atvinnuleit og hefur oftast nær nóg fyrir stafni. Hann 
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vill leggja sitt af mörkum í þeim tilgangi að efla heimasvæði sitt með tilliti til 

atvinnu og sækir fyrirlestra, fundi o.fl. Hann hefur einnig leitt hugann að því 

að stofna eigið fyrirtæki. Helgi er vinamargur en finnst ekki eins auðvelt að 

umgangast alla vini sína eftir að hann missti vinnuna.  

Jónas hittir ákveðinn karlahóp í morgunkaffi auk þess sem hann fer 

á AA-fundi þrisvar í viku og fær að eigin sögn mikinn félagsskap þar. Hann 

talar um mikilvægi þess að tilheyra einhverjum hópi og segist hafa næg 

félagsleg tengsl og umgengst margt fólk. Jónas er líka virkur heima við því 

hann hefur verið að byggja lítið hús og ætlar að koma sér upp 

vinnuaðstöðu þar. Jafnframt hefur hann tekið þátt í vinnumarkaðsúrræði 

Vinnumálastofnunar. Úrræðið var starfsþjálfunarsamningur og stóð yfir í 

u.þ.b. tvo mánuði og fólst í leiðsögn um ákveðna byggingu. Yfirleitt var lítið 

að gera en Jónas mat starfið þó mikils því þá hafði hann ,,eitthvað til að 

vakna til“ eins og hann orðaði það. Hann nefndi úrræðið atvinnubótavinnu. 

Hinir fjórir viðmælendurnir eru ekki eins virkir og Helgi og Jónas. 

Virkni þeirra felst meðal annars í eftirfarandi þáttum: Logi eyðir töluverðum 

tíma í að fara niður á bryggju og keyra um ásamt því að sinna hundunum 

sínum. Samúel er mikið í tölvunni:  

En ég er alltaf á netinu. Svo þegar ég er alveg að verða vitlaus þá fer ég út að 

labba eða eitthvað sko, en auðvitað þarf maður að fara að taka sig til eitthvað, 

hvað maður...hvað maður ætlar að gera. Úr þessu sko. 

Axel bloggar mikið og segist verja meiri hluta dagsins í það. 

Valdimar horfir mikið á sjónvarp en hann segir svo frá:  

... maður sefur fram undir hádegi orðið. ... Svo er maður eitthvað að dúlla sér 

svona og .... Smá göngutúr og eitthvað svona og ..... Þetta er náttúrulega skrýtið 

að þurfa ekki að vakna í vinnuna eða neitt ... maður vakir langt fram á kvöld 

kannski. Ég fer ekki að sofa fyrr en kannski eitt, tvö, þrjú á nóttunum. Þannig að 

það hefur breyst. Svoleiðis sko. Þetta er voðalegt að hanga svona, það er alveg...  

Allir segjast fara í göngutúra af og til eða einhverja líkamsrækt.  

Dagleg rútína hefur farið úr skorðum hjá þeim öllum. Axel, Jónas og 

Logi hafa þó haldið svefntíma og fótaferð á morgnana óbreyttu að mestu 

leyti en hinir þrír hafa ekki náð að halda því í föstum skorðum. Helgi segir 
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þó að hann hafi náð að breyta því aftur til betri vegar en á tímabili svaf 

hann fram eftir og átti erfitt með að koma sér á fætur. Samúel er meira og 

minna í tölvunni og sefur fram eftir og Valdimar sefur gjarnan fram að 

hádegi og vakir fram á nætur. Það er reyndar ekki nýnæmi fyrir hann því 

hann var vanur að vinna á nætur- og dagvöktum. Einn stærsti hvatinn til 

að fara á fætur, þ.e. vinnan, er ekki lengur til staðar og því fer sem fer.  

 Helgi, Logi og Valdimar eru kvæntir og hafa tengsl við börnin sín og 

eru þannig betur settir félagslega en hinir. Samúel býr hjá fullorðnum 

foreldrum sínum og fær félagsskap hjá þeim og kærustunni sinni. Jónas 

og Axel búa einir og eru aðfluttir og þurfa að leita út fyrir heimilð eftir 

félagsskap. Jónas gerir það og er í AA-samtökunum þar sem hann mætir 

á fundi þrisvar í viku.  

 Það er partur af því líka félagsskapur og tilheyra einhverjum hóp. Og finna þar 

ákveðna samkennd og finna þar líka ...sko hópur getur ekki existerað nema 

maður taki ábyrgð á því að mæta. Annars verður ekki hópur til. Sú 

ábyrgðartilfinning líka, að vera til staðar svo hópsystemið virki. 

Axel er hins vegar búinn að gefast upp á að reyna að mynda tengsl í sínu 

nærumhverfi. Hann býr í fjölbýli þar sem hluti húsnæðisins er elliheimili og 

hann segist ekki ná neinu sambandi við nágranna sína. ,,... ég næ bara 

engu kontakti við þetta fólk. ... Þetta eru allt innfæddir Hvalvíkingar og 

þekkist allt.“  

 Helgi, Samúel og Valdimar eru fæddir og aldir upp á svæðinu og 

eru þannig í sterkari félagslegri stöðu en hinir því þeir hafa tilheyrt þessu 

umhverfi frá blautu barnsbeini. Tengsl þeirra ættu því að vera öflugri og 

það kemur vel fram hjá Helga en ekki jafn skýrt hjá hinum tveimur. Það 

kemur fram hjá Helga að vinir og vandamenn standa þétt að baki honum 

og eru boðnir og búnir að aðstoða hann í atvinnuleitinni, t.d. með því að 

láta hann vita ef þeir heyra af starfi sem er laust. Axel, Logi og Jónas eru 

aðfluttir og hafa því ekki eins sterk tengsl í umhverfi sínu. Það virðist há 

Axeli sérstaklega því honum finnst hann gjalda fyrir það félagslega að vera 

aðfluttur. Rætur inn í umhverfið vantar og hann upplifir félagslega 

einangrun.  
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 Enginn viðmælenda leggur stund á ákveðið tómstundaáhugamál og 

frítíminn er óskipulagður.  

 Af framansögðu má sjá að virkni þátttakenda er misjafnlega mikil. 

Ákveðins doða gætir hjá meirihluta hópsins hvað atvinnuleit varðar þar 

sem fjórir af sex þátttakendum eru ekki virkir. Tveir eru virkir og eru tilbúnir 

að taka nánast hvaða starfi sem þeim býðst og gefur það vísbendingu um 

að örvæntingar sé farið að gæta hjá þeim.  Félagsleg virkni varðar er 

misjafnlega mikil. Þörfin fyrir félagsleg samskipti er misjöfn en tveir 

viðmælenda tala um að þeir upplifi félagslega einangrun eftir 

atvinnumissinn. Hinir fjórir eru betur settir og leiða má getum að því að 

tengslanet inn í samfélagið hafi mikið að segja hvað félagslega þáttinn 

varðar.  

 

Fjárhagslegar afleiðingar 

Vitað er að atvinnumissir setur fjárhag fólks úr skorðum og 

fjárhagsáhyggjur eru eitt af stærstu áhyggjuefnum þeirra sem missa 

vinnuna (Sales, 1995). Það kom greinilega fram hjá viðmælendum að þeir 

hafa flestir einhverjar áhyggjur af fjárhagnum, mismiklar þó.  

Jónas sker sig úr og segist engar áhyggjur hafa af fjárhagnum. Hann 

skuldar mikið en er alveg sama um það svo lengi sem hann getur staðið i 

skilum og lifað mannsæmandi lífi, en hann telur sig geta það. Hann segir 

reyndar að tæknilega séð eigi Íbúðalánasjóður húsið sem hann býr í en 

það angri hann ekki neitt á meðan hann hefur öruggt húsaskjól. Fjárhagur 

hans er í fastari skorðum en fyrir nokkrum árum, ,,þá voru mín peningamál 

í algjörri steik“ eins og hann orðaði það. Nú er hann á beinni braut með 

fjárhaginn: 

Engar fjárhagsáhyggjur. .... svona var þetta og ég vil breyta og svona vil ég hafa 

þetta. Og það bara gengur svona. Þannig að ég er rosalega ánægður með það. 

Mér líður vel..sko að vera búinn að koma þessu...ég er meira að segja farinn að 

borga af lánum sem ég veit að... eins og núna. Núna er ellefti. Ég á að borga það í 

næstu viku en ég er búinn að borga það. Það sem ég skammta mér yfir mánuðinn 

og er búinn að borga núna þá veit ég nákvæmlega hvað er eftir. Og þá get ég 
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skammtað það alveg hvað ég má eyða miklu upp á dag eða hvað miklu á viku. Ég 

skal þá bara hafa það svoleiðis. ... Þá náttúrulega má ekkert koma upp á ....eða 

óvænt útgjöld eins og lyf eða lækniskostnaður og slíkt það getur sett strik í 

reikninginn. En svo á ég að vísu svolítinn varasjóð. Sem ég hreyfi lítið. Hann er 

ekki stór en hann dugar allavegana.  

Helgi hefur töluverðar fjárhagsáhyggjur. Hann var nýbúinn að stækka 

við sig í húsnæði þegar hann missti vinnuna og nagar sig í handabökin yfir 

því. Hann hefur verið í vel launuðum störfum og hann og fjölskylda hans 

hafa tileinkað sér lífsstíl í samræmi við það. Þau hafa getað látið ýmislegt 

eftir sér í gegnum árin en nú er bara það nauðsynlegasta keypt inn til 

heimilisins. Hann á dóttur sem hefur verið í námi erlendis og honum finnst 

erfitt að geta ekki hjálpað henni fjárhagslega. Einnig minntist hann á að 

erfitt væri að þurfa að neita unglingnum á heimilinu um ýmsa hluti sem 

áður voru nánast sjálfsagðir, eins og til dæmis að fara í bíó með vinunum. 

Helgi segist ekki vera alveg skuldum vafinn og atvinnuleysisbæturnar hafi 

dugað hingað til að halda honum á floti. Hann stendur frammi fyrir því að 

þurfa að fara að semja við bankann um greiðslufrest á lánum. Helgi talar 

nokkuð um hversu dýrt sé að mennta sig.  

Já, ég er búinn að hugsa um að fara í frumgreinadeildina ... en það sem að kannski 

skemmir mest fyrir mér er það að sko ég get ekkert farið í skóla og lifað á 150.000. 

Skilurðu. Það dugar ekki til sko. Þannig að það vantar aðeins meiri pening til þess 

að maður fari að mennta sig meira og þá ætti maður kannski meira möguleika. 

Skilurðu? ....fjárhagurinn er það sem stoppar mig af að fara í skólann. En það 

kemur alltaf að þessu sama, mann langar að fara í þetta, í alvöru, maður 

verður...eftir því sem maður eldist þá langar mann alltaf að læra meira. En þetta er 

alltaf svo erfitt af þvi að þú hefur ekki vinnuna. Þú hefur ekkert til að halda...til að 

styðja við þig. Þú þarft alltaf að borga eitthvað ... ,,æj, ég hef ekki efni á þessu“, þú 

veist, þetta kostar eitthvað og það er ekkert frítt. Þú veist, þessi skóli sem er verið 

að bjóða...mig langaði að fara í mannauðsstjórnun, mig langaði að fara í 

gæðastjórnun hjá Endurmenntun. Kostar 450.000!  

Um fjármálin segir Logi meðal annars:  

Það góða við mig er að ég skulda eiginlega ekki neitt. Ég væri með miklar áhyggjur 

ef ég væri með, væri með tugi milljóna á bakinu eins og fólk er með. Ég er ekki 

með nema kannski þrettán, fjórtán hundruð þúsund.  
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Hann ekur um á 13 ára gömlum bíl og segist ekki hafa látið bankana plata 

sig. Það kemur fram í viðtalinu við hann að stundum er þröngt í búi og 

ísskápurinn tómur í lok mánaðar en þá hlaupa börnin hans stundum undir 

bagga:  

Dóttir mín lánaði mér fjögur hundruð þúsund í desember. En þetta hefur gengið 

sko, svoleiðis. ...Ég slepp fyrir horn sko. Og þau [börnin hans] hjálpa mér líka sko, 

þau kaupa inn og svona. Þau kannski opna hurðina á skápnum og: hvað ætlarðu 

ekki að fara að versla inn? Já, bara þegar ég fæ útborgað, segi ég. Þá fara þau 

og kaupa eitthvað og... þannig að þetta er allt í lagi sko, það er...ég er ekkert 

mjög slæmur sko. 

Logi býr í leiguhúsnæði og býður það upp á ákveðinn færanleika sem 

hann minnist þó ekkert á í viðtalinu. En fjárhagslega er hann ekki bundinn 

á klafa fasteignar.  

Axel hefur miklar fjárhagsáhyggjur og segist eiga erfitt með að ná 

endum saman um hver einustu mánaðamót. ,, Þetta húsnæði sem ég er í. 

Það er alltaf að hækka það sem ég þarf að borga. Þetta er eitthvað tengt 

vísitölu.“ Húsnæðið er kaupleiguhúsnæði og gefur það honum ákveðið 

frelsi og færanleika sem hann hefði ekki ef um eigið húsnæði væri að 

ræða. Hann segir frá því í viðtalinu að hann sé að velta búferlaflutningum 

fyrir sér og samtökin sem hann er að kaupa íbúðina af muni þá taka við 

henni aftur.  

Samúel skuldar lítið og hefur því litlar áhyggjur af fjárhagnum. Hann 

var að safna fyrir útborgun í íbúð þegar efnahagskreppan reið yfir en var 

ekki búinn að kaupa hana og um það segir hann ,,... en ég má nú bara 

þakka mínum sæla í dag. ... Ég hefði átt að eyða öllu í gjaldeyri þá ætti ég 

tvöfalt.“ Hann er ekki með miklar fjárhagslegar skuldbindingar þar sem 

hann á ekki eigið húsnæði og býr í foreldrahúsum um þessar mundir. Til 

stendur að hefja búskap með kærustunni fljótlega en það er ekki hlaupið 

að því vegna þess að hún býr í lítilli íbúð með tveimur börnum sínum, of 

lítilli að hans mati til að hann flytji til þeirra.  

Valdimar hefur ekki miklar fjárhagsáhyggjur en þó einhverjar. Hann 

segir að margir séu verr staddir en hann. ,,Hann er örugglega verri hjá 
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mörgum en mér svo sem, fjárhagurinn. ... Nei, nei við ráðum alveg við 

þetta hjá mér sko...eða okkur.“ Hann býr í eigin húsnæði og hans 

fjárhagslegu skuldbindingar tengjast því fyrst og fremst.  

Af því sem hér hefur verið dregið fram má sjá að atvinnumissir hefur 

áhrif á fjárhag viðmælenda og kemur það ekki á óvart. Allir nema Jónas 

hafa áhyggjur af fjármálum sínum og viðbrigðin eru mikil frá því þeir höfðu 

vinnu. Aðstandendur hlaupa undir bagga hjá Loga og kemur þar fram hve 

gott getur verið að hafa tengslanet í kringum sig á erfiðum tímum. Athygli 

vekur að Jónas sem hefur verið lengst atvinnulaus er sá eini sem hefur 

engar fjárhagsáhyggjur. 

Fram kom í viðtölunum hve mikið öryggi það veitir fólki að hafa vinnu 

og að gildismatið breytist við atvinnumissi. Fólk veltir hverri krónu fyrir sér 

og sleppir hlutum sem töldust sjálfsagðir á meðan vinnan var til staðar. 

Sumt sem áður var hluti af daglegu lífi telst lúxus við þessar breyttu 

aðstæður.  

 

Áhrif á sjálfsmynd 

Vinnan er einn af mótunarþáttum sjálfsmyndar og atvinnumissir getur haft 

mikil áhrif á sjálfsmynd fólks. Amundson (1994) telur að eftir þriggja til sex 

mánaða tímabil atvinnuleysis hafi margir misst sjónar á fyrri velgengni 

sinni og séu farnir að kljást við efasemdir um eigið gildi og tilgang lífsins 

almennt. Sú sjálfsmynd sem fólk upplifir á þessum tímapunkti sé ekki 

nema skugginn af þeirri sjálfsmynd sem það hafði áður. Sem betur fer nái 

margir að rétta úr kútnum aftur og sjálfsmyndin styrkist á ný (Amundson, 

1994).  

 Þátttakendur í þessari rannsókn hafa verið atvinnulausir í þrjá til tíu 

mánuði og atvinnumissirinn hefur greinilega haft áhrif á sjálfsmynd þeirra. 

Þeir upplifa höfnun, finnst þeir vera annars flokks þjóðfélagsþegnar og 

hreinlega ekki eins mikils virði fyrir samfélagið og áður. Skömm er önnur 

neikvæð tilfinning sem þeir upplifa og stolt þeirra er sært. Kemur það heim 



48 
 

og saman við niðurstöður rannsókna sem benda til að atvinnumissir sé 

reynsla sem leiði til dvínandi sjálfstrausts og efasemda um eigið gildi, 

sérstaklega hjá körlum. Framfærsluhlutverk karla er þeim mikilvægt og 

hefur með heiður þeirra að gera. Það kemur fram hjá Helga að honum 

finnst erfitt að segja vinum og kunningjum frá því að hann sé atvinnulaus, 

hann skammast sín fyrir það og það sama kemur fram hjá Valdimari. 

Jónas upplifði líka skömm í fyrra skiptið sem hann var atvinnulaus og 

fannst erfitt að segja fólki frá því. Fólk hlyti að halda að það væri eitthvað 

bogið við hann fyrst hann væri atvinnulaus.  

Enginn viðmælenda óskaði eftir að hætta að vinna. Sú breyting sem 

varð á högum þeirra við atvinnumissinn var ekki umbeðin heldur 

ófyrirsjáanleg. Þetta inngrip í daglegt líf hafði neikvæð áhrif á sjálfsmynd 

þeirra og þeir lentu í nokkurs konar kreppu.  

 

Aðlögunarhæfni 

Aðlögunarhæfni viðmælenda á starfsferlinum (career adaptability) virðist 

misjafnlega mikil. Tryggð við fyrri vinnuveitendur er áberandi hjá Loga og 

Valdimari. Þeir leituðu ekki mikið að vinnu því það var líkt og þeir biðu eftir 

kalli frá síðasta vinnuveitanda. Líkurnar á að það kall kæmi voru þó í raun 

ekki miklar. Því má segja að aðlögunarhæfni þeirra sé skert því þeir leita 

ekki út fyrir sinn venjulega hring til að ná markmiði sínu, þ.e. að finna 

vinnu. Hinir fjórir karlarnir höfðu unnið styttri tíma hjá sínum síðasta 

vinnuveitanda og voru ekki eins bundnir þeim. Fram kemur hjá þeim öllum 

að þeir eru tilbúnir að taka nánast hvaða vinnu sem er svo framarlega sem 

þeir telji sig ráða við hana. Kröfur þeirra hafa minnkað eftir því sem 

mánuðunum án atvinnu fjölgar. Segja má að það sé merki um 

aðlögunarhæfni að stunda alla þá vinnu sem býðst, jafnvel þótt hún sé 

ekki hátt skrifuð í virðingarstiganum að þeirra mati. Þeir virðast því hæfari 

til að takast á við áskoranir og tilbúnir að ná fram niðurstöðum sem eru 

þeim í hag, þ. e. að fá vinnu, hver svo sem hún verður. Savickas nefnir 

m.a. sjálfstraust til að byggja upp eigin framtíð og komast yfir hindranir 

sem einn af áhrifavöldum í aðlögunarhæfni á starfsferli (Hartung o.fl., 
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2008). Hugsanlega má fella vilja þeirra til að taka nánast hvaða starfi sem 

er og yfirvinna þannig hindranir undir slíkt sjálfstraust. Það er styrkleiki 

fremur en veikleiki að vera fjölhæfur og sveigjanlegur. Trú á eigin getu 

(self efficacy) helst í hendur við aðlögunarhæfnina því þeir sem eru tilbúnir 

að takast á við ný störf trúa jafnframt að þeir geti það. Helgi var sá eini 

sem nefndi þann möguleika að leita sér að vinnu erlendis en hann leit 

frekar á það sem neyðarúrræði. Savickas talar um forvitni til að kanna 

vinnumarkaðinn út frá einstaklingnum sjálfum, umhyggju fyrir starferlinum, 

sjálfstraust til að byggja ferilinn upp og vald yfir honum sem mikilvæga 

þætti í aðlögunarhæfni  á starfsferli (Hartung o.fl., 2008). Með þau atriði í 

huga má telja að Logi og Valdimar hafi slaka aðlögunarhæfni en hinir fjórir 

séu  betur settir hvað það varðar.  

 

Menntun 

Menntun þátttakenda virðist hafa áhrif á sjálfsmynd þeirra. Fjórir af sex 

viðmælendum hafa einungis lokið grunnmenntun. Tveir hafa byrjað í 

framhaldsskóla en ekki lokið honum, einn er með Samvinnuskólapróf og 

skipstjóraréttindi og einn er með BA próf. Ákveðinnar minnimáttarkenndar 

gætir hjá þeim fjórum sem minnsta menntun hafa og þeir tala um að það 

minnki möguleikana á að fá vinnu að hafa litla sérmenntun. Af sex manns 

hafa tveir haft meirapróf um árabil og fengið vinnu út á það. Helgi, Jónas 

og Valdimar hafa farið á námskeið á þeim tíma sem liðinn er frá því þeir 

misstu vinnuna. Námskeiðin eru hagnýt fyrir þá og gætu aukið líkurnar á 

að fá vinnu að þeirra mati. Helgi fór á námskeið tengt kerfisstjórnun því 

hann er vel að sér í tölvumálum en Jónas og Valdimar fóru á námskeið til 

aukinna ökuréttinda í þeim tilgangi að reyna að fá starf sem rútubílstjórar 

um sumarið. Hagnýt námskeið virðast því vera ofarlega á blaði hjá þeim. 

Logi ,,... hætti bara í öðrum gaggó. Og beint á sjóinn. Þetta var ekkert 

náttúrulega... þetta er öðruvísi tími núna. Þá var ekkert svona í boði, tölvur 

og svona dótarí. Það var bara: komdu þér að vinna drengur!“ Hann segist 
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ekki hafa mikinn áhuga á þeim námskeiðum sem eru í boði fyrir 

atvinnulausa. Einnig má greina ákveðið óöryggi hjá honum gagnvart námi:  

Þetta er ekki fyrir mig... að fara að mennta mig sko... mér finnst bara einhvern 

veginn að aldurinn sé kominn það langt að ég...að það taki því ekki að fara að 

læra. Ég er bara eitthvað sko...kannski er ég bara eitthvað hræddur við það, 

ég...það getur vel verið sko.  

Helga varð tíðrætt um menntun sína og hún var honum ofarlega í huga. 

Hann sagði að eftir því sem hann eldist langi hann meira til að mennta sig. 

Hann minntist á að kröfur atvinnurekenda um menntun umsækjenda hefðu 

aukist undanfarið, sérstaklega hvað stjórnunarstörf varðar. Að sama skapi 

væri reynsla lítils metin miðað við menntun. 

 ... ég er nú ekki mikið menntaður. Ég kláraði bara gagnfræðinginn og byrjaði í 

fjölbraut en kláraði ekki stúdentinn sko. Tvö ár og ætlaði svo ...ég sé alltaf eftir því 

að hafa ekki klárað þannig að ég átti ekkert auðvelt með að fara inn á markað 

sem að ...þar sem voru svo margir menntaðir.  

Þar sem Helgi vann áður í mörg ár var fólk sent á námskeið til að sérhæfa 

sig og auðvelt var að vinna sig upp í góða stöðu. Hann taldi sig öruggan á 

þeim vinnustað og telur að það hafi hugsanlega haft þau áhrif að hann 

menntaði sig ekki meira í formlega skólakerfinu en raun ber vitni. Hann 

langar að nota tímann á meðan hann er atvinnulaus til að mennta sig en 

það er erfitt að koma því við vegna fjárhagsaðstæðna. Þau námskeið sem 

hann hefur mestan áhuga á eru of dýr að hans mati. Hann nefnir sérhæfð 

tölvunámskeið sem kosta þrjú til fjögur hundruð þúsund og nám í 

gæðastjórnun hjá Endurmenntun Háskólans sem kostar 450 þúsund 

krónur og það er allt of mikið fyrir hans fjárhag.  

 Menntun virðist ekki skipta Valdimar miklu máli í dag. Hann talar um 

að á þeim árum sem hann kláraði gagnfræðaskólann hafi legið beint við 

að fara á sjóinn að skóla loknum. Hann segir:  

Ég er með enga...bara með grunnskólann og gagnfræðaskólann sko. .... Maður 

valdi þessa leið og þá verður það bara að vera svoleiðis. Það þýðir ekkert að pæla 

í því núna. Ég held að ég myndi ekkert nenna að fara á skólabekk núna sko.  
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Samúel telur sig ekki mikinn námsmann þegar hann segir: ,,Af því ég 

er sko ekki duglegur að læra, ég er ekki með neina sérstaka menntun 

sko.“ Hann hóf nám í framhaldsskóla en lauk því ekki. Hann tók 

meiraprófið seinna meir þegar hann vildi skipta um starfsvettvang og 

skapa sér meira atvinnuöryggi.  

Axel hefur gengið menntaveginn með löngum hléum inn á milli. 

Ungur lauk hann Samvinnuskólaprófi en á fimmtugsaldri dreif hann sig 

aftur á skólabekk. Fyrst tók hann vélstjórapróf og síðan skipsstjórnarpróf í 

utanskólanámi í Stýrimannaskólanum. Lýsingin á skipsstjórnarnáminu er 

svona: 

Nú svo var boðið upp á utanskólanám í Stýrimannaskólanum. Og ég fór í það. 

Var alltaf...var með fartölvu um borð og vann verkefnin svona þegar ég átti frívakt. 

Fékk svo bara að stinga henni í samband þar sem við vorum að landa. Bæði til 

að senda verkefnin og ná í ný. 

Jónas er eini þátttakandinn sem er með háskólamenntun. Hann er nýbúinn 

að taka meiraprófið og hefði gjarnan hug á að taka fleiri námskeið ef þau 

væru ekki eins dýr og raun ber vitni.  

  Af sex manna hópi hafa fjórir einungis lokið grunnmenntun í 

formlega skólakerfinu. Þrír viðmælenda hafa farið á námskeið nýlega sem 

öll eru hagnýt og gætu aukið líkur á starfi og jafnvel hærri launum en ella. 

Tveir þátttakenda sýna aukinni menntun áhuga en telja að hún sé of 

kostnaðarsöm. Niðurstöður rannsókna, jafnt íslenskra sem erlendra, hafa 

bent til þess að áhugi á símenntun sé minni hjá þeim sem litla menntun 

hafa en hinna sem hafa lokið lengri skólagöngu.  Einnig að innri hindranir 

eins og sjálfsmat komi í veg fyrir að fólk treysti sér í nám eða að fólk telji 

sig of gamalt til að setjast á skólabekk.  Íslensk rannsókn sýndi fram á að 

þátttaka á landsbyggðinni er minni en á höfuðborgarsvæðinu og minnst 

meðal þeirra sem minnsta menntun hafa (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna 

Rósa Arnardóttir, 2001). Segja má að niðurstöður þessarar rannsóknar 

sem hér er lýst komi heim og saman við fyrri niðurstöður.  
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Aldur sem fyrirstaða 

Þátttakendur eru á aldrinum 50 – 63 ára og greinilegt er að þeir telja að 

aldurinn geti verið hindrun í atvinnuleitinni. Þeir telja sig jafn góða 

starfskrafta og yngra fólk en hafa áhyggjur af að atvinnurekendur séu ekki 

sömu skoðunar.  

,,Þetta er bara flottur aldur“ segir Logi sem er 51 árs. Helgi hefur áhyggjur 

og spyr sig hvort hann sé að verða of gamall til að teljast góður valkostur 

fyrir atvinnurekendur. ,,Vá, er ég að verða of gamall?“ spyr hann sem er 

rétt orðinn fimmtugur. Valdimar telur aldurinn skipta máli og leggur 

atvinnurekendum þessi orð í munn: 

,,Þeir hugsa: Karl sem er kominn á sextugsaldur, ég er ekkert að ráða hann. Ég tek 

frekar kannski fertugan mann.  

Og heldur svo áfram: 

Það er ekkert víst að eldri karlar eins og ég fái neitt vinnu sko. Af því maður sé 

orðinn of gamall. ... Mér finnst ég ekkert vera lélegri starfskraftur en ég var á yngri 

árum.“  

Jónas, smiðurinn í hópnum, talar um að eldri menn detti alltaf fyrst út 

af vinnumarkaði. Þeir séu ekki eins röskir og fljótir og þeir sem yngri eru og 

fái að gjalda þess með því að fá uppsögn fyrstir þegar kreppir að. Einnig 

telur hann það vera staðreynd að ungir menn vilji ekki fá sér eldri menn í 

vinnu: 

Ég náttúrulega veit það líka og hef reynslu af þvi að ungir yfirmenn eiga rosalega 

erfitt með að hafa svona gamla undirmenn. Sem að þeir hafa ákveðna sko...ég 

segi ekki minnimáttarkennd en vanmáttarkennd vegna þess að þessir gömlu vita 

oft ýmislegt meira en þessir ungu.  Eiga mjög erfitt með....En ég er búinn að vera 

sko megnið af mínum tíma sem opinber starfsmaður þá er ég sko yfirmaður. Ég 

kann allt um það...eða kann allt....já. En ég kann líka að vera undirmaður. 

Hann segist alveg gera sér grein fyrir því hvar hann, sem er orðinn þetta 

gamall, sé í röðinni yfir þá sem fá vinnu. Þeir yngri sitji alltaf fyrir. 
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Væntingar um vinnu 

Þátttakendur báru allir einhverja von í brjósti, mismikla þó, um að úr myndi 

rætast og þeir fá vinnu. Flest viðtölin voru tekin að vetri til og greinilegt að 

menn bundu vonir sínar við að birta myndi til í þeirra málum og 

atvinnulífsins í heild með hækkandi sól.   

Axel er ekki bjartsýnn á að fá vinnu nema hann skapi sér hana 

sjálfur. Hann er að skoða þann möguleika og virðist binda nokkra von við 

að hann verði að veruleika. Til stendur að flytja á heimaslóðirnar um vorið 

og hefja útgerð í samvinnu við annan sjómann.  

Helgi segist ekki vera mjög bjartsýnn sem stendur en hann reyni að 

vera það. Hann talar um að þetta sé bara tímabundið ástand sem þjóðin 

þurfi að vinna sig upp úr. Það þurfi að fara að koma hjólum atvinnulífsins 

af stað. Hann hefur einnig skoðað þann möguleika að leita að vinnu 

erlendis.  

Jónas er alls ekki bjartsýnn á að fá vinnu og segir að ef það gerðist 

myndi það verða eins og óvænt himnasending og óraunhæft að gera sér 

vonir um það.  

Logi er nokkuð viss um að þegar hans fyrrverandi atvinnurekandi 

hefji starfsemi aftur þá muni hann kalla á hann til starfa. En hann veit ekki 

hvenær kallið kemur. ,,Já, þetta kemur sko. Ég þarf bara að fara að heyra í 

kallinum... .“ 

Samúel segir: ,,... ég sé svona græna ljósið hjá mér núna er að ef 

það skyldi eitthvað vera að gera í sumar. Af því ég er búinn að keyra rútur 

um landið sko.“ Einnig segir hann að menn eigi alltaf tækifæri ef þeir séu 

opnir fyrir þeim.  

 Valdimar bindur vonir við að fá vinnu á sínum gamla vinnustað en 

er til vonar og vara nýbúinn að afla sér réttinda til að keyra rútur í þeim 

tilgangi að auka líkur á starfi. ,,Já, ef maður gæti fengið eitthvað að gera. 

Það er líka á sumrin oft sko, vantar einhvern til að fara með hóp út á land 
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eitthvað svona sko. Ef maður dytti niður á eitthvað svoleiðis.“ Einnig segir 

hann:,,Maður lifir nú alltaf í voninni, heldur að það komi eitthvað.“ 

 Hér hafa verið teknar saman helstu niðurstöður úr viðtölum við 

þátttakendur og áhersla lögð á þá þætti sem lagt var upp með í 

viðtalsrammanum, þ.e. mikilvægi vinnunnar, líðan, virkni, áhrif 

atvinnumissis á sjálfsmynd, menntun, aldur og fjárhag. Ekki er hægt að 

greina afgerandi mun á svörum viðælenda eftir lengd 

atvinnuleysistímabils. Flestir hafa þeir verið atvinnulausir í þrjá til fimm 

mánuði en einn í tíu mánuði.  
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Umræður 

 
Í inngangi var sett fram rannsóknarspurningin ,,Hver er reynsla 

atvinnulausra íslenskra karla, 50 ára og eldri, af atvinnumissi?“ Ennfremur 

var spurt: Dregur atvinnumissir úr daglegri virkni þeirra? Hver eru áhrifin á 

fjárhag þeirra? Hvaða áhrif hefur atvinnumissir á sjálfsmynd þeirra? Hefur 

aðlögunarhæfni áhrif á hver reynsla þeirra er? Hefur menntun þessara 

manna áhrif á upplifun þeirra? Skiptir aldur þeirra máli? Hér á eftir verður 

leitast við að svara þessum spurningum auk þess sem staða þátttakenda 

er greind út frá lífshlutverkum Super.  

Höfundi er ekki kunnugt um, þrátt fyrir eftirgrennslan, að rannsókn 

sambærileg þessari hafi verið gerð hér á landi nýlega. Hann telur þarft 

verk að varpa ljósi á hver upplifun fólks á þessum aldri er á atvinnuleysi og 

draga fram helstu atriði þeirrar reynslu. Þessi rannsókn gefur ekki 

heildarmynd af upplifun karla 50 ára og eldri af atvinnumissi. Til þess er 

hún ekki nógu umfangsmikil. Hún lýsir upplifun sex íslenskra karla á 

aldrinum 50 – 63 ára sem misstu vinnuna og hafa verið atvinnulausir í þrjá 

til tíu mánuði. Niðurstöðurnar gefa engu að síður vísbendingu um hvað 

menn í þessari stöðu ganga í gegnum þegar þeir verða atvinnulausir. 

Hvaða tilfinningar þeir upplifa og hvaða áhrif það áfall sem atvinnumissir er 

hefur á þá. Rannsóknin staðfestir margt sem áður hefur komið fram um 

það hvernig fólk upplifir atvinnumissi. Hún staðfestir að vinnan er ein af 

kjölfestunum í lífinu og uppfyllir afkastaþörf ásamt þörfinni fyrir að tilheyra 

samfélaginu og gera gagn. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda ótvírætt til þess að þátttakendur 

taki atvinnumissi mjög nærri sér og afleiðingar hans á daglegt líf þeirra og 

líðan séu margvíslegar. Vinnan skiptir þá miklu máli og er stór hluti af 
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sjálfsmynd þeirra. Allir hafa viðmælendur verið á vinnumarkaði í meira en 

þrjá áratugi og sá sem á lengsta starfsævina hefur verið á vinnumarkaði í 

tæplega 50 ár. Því eru viðbrigðin mikil þegar vinnan er ekki lengur til 

staðar og það myndast tómarúm sem erfitt er að fylla upp í. 

Kenning Super um lífslanga þróun starfsferils var kynnt í inngangi. 

Ástæðan fyrir því að sú kenning er skoðuð í þessu verkefni er að hún 

fjallar um þróun starfsferils alla ævina og á því vel við þar sem 

þátttakendur í þessari rannsókn eru komnir á seinni hluta hans. Super 

segir vinnuna vera eitt af lífshlutverkunum og það hlutverk skipar 

greinilega enn stóran sess í lífi þessara manna. Þeir eru á stiginu ,,að 

halda sér við“ samkvæmt lífsstigum Super og eru almennt ekki tilbúnir til 

að hætta að vinna og fara yfir á næsta stig, starfslok.  

Hér á eftir verður farið yfir lífshlutverk Super og afstöðu þátttakenda 

til þeirra. Frásagnir þátttakenda benda til þess að vinnan (starfsmaður) sé 

eitt af stærstu hlutverkunum. Áhrif atvinnumissis á sjálfsmynd þátttakenda 

eru greinileg. Allir hafa þeir verið áratugum saman á vinnumarkaði og 

leggja mikla áherslu á dugnað. Það gerir þeim líklega erfiðara fyrir þegar 

sækja þarf um atvinnuleysisbætur því þeim finnst það skammarlegt. Þó 

ber á æðruleysi og einn orðaði það svona: ,,Það var bara að taka þessu.“  

Þeir upplifa neikvæðar tilfinningar vegna atvinnumissisins t.d. skömm, 

höfnun, sært stolt og depurð. Framfærsluhlutverk karla er þeim mikilvægt 

og hefur með heiður þeirra í samfélaginu að gera. Þegar þetta hlutverk er 

tekið frá þeim hefur það neikvæð áhrif á sjálfsmyndina. Þetta viðhorf hefur 

ráðið ríkjum í gegnum aldirnar og þótt það sé líklega að breytast þá er það 

enn ríkt í menningu okkar og þá ekki síst hjá eldra fólki. Þrátt fyrir að 

atvinnumissirinn sé neikvæð reynsla fyrir þessa menn má draga þær 

ályktanir af viðtölunum að þeir taki atvinnumissinn líklega ekki eins 

persónulega og ella vegna þess að hann er afleiðing af allsherjar hruni á 

íslensku efnahagskerfi haustið 2008 og þeir eru nokkurs konar fórnarlömb 

þess ástands sem nú ríkir á Íslandi. Ekki er hægt að sjá lengd 

atvinnuleysistímabils hafi afgerandi áhrif á upplifun þeirra af atvinnumissi.  
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Super fjallaði einnig um fleiri hlutverk sem hver og einn spilar úr í 

lífinu og eru þau í samspili við hvert annað. Hin hlutverkin sem hann taldi 

að skiptu miklu máli á starfsferli hvers og eins eru námsmaður, borgari, 

fjölskyldumeðlimur og tómstundaiðja. Þessi hlutverk skiptu þátttakendur  

misjafnlega miklu máli eins og lýst er hér á eftir.  

 Námsmaður. Af frásögnum þátttakenda má sjá að áhugi á að 

mennta sig er misjafnlega mikill. Nokkrir hafa ekki áhuga en vilji er til 

staðar hjá sumum þeirra en kostnaðurinn er fyrirstaða. Nám/menntun er 

tveimur þeirra ofarlega í huga og nokkrir þeirra sjá eftir að hafa ekki 

menntað sig meira á yngri árum. Helst ber á þeirri eftirsjá hjá Helga en 

lesa má á milli línanna hjá fleirum að þeim finnist lítil skólaganga vera 

þröskuldur í atvinnuleitinni. Nokkrir hafa farið á hagnýt námskeið nýlega til 

að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði. Menntun virðist ekki höfða til þeirra 

allra og kemur það heim og saman við rannsóknarniðurstöður sem hafa 

bent til að sí- og endurmenntun höfði ekki mikið til þeirra sem minnsta 

menntun hafa (Merriam og Caffarella, 1999). Lítið sjálfstraust og aldur er 

hugsanleg skýring á því. Þeir tveir einstaklingar sem sýna menntun áhuga 

en hafa ekki haft tækifæri til að mennta sig á atvinnuleysistímabilinu bera 

við að hún sé of kostnaðarsöm. Jónas og Helgi höfðu skoðað þessi mál 

best og gátu nefnt dæmi um námskeið sem voru allt of hátt verðlögð að 

þeirra mati. Það er athyglisvert að skoða með tilliti til þess að atvinnulausir 

eru oft hvattir til að fara á námskeið en þeir hafa oft fremur þröng fjárráð. 

Þrátt fyrir að hægt sé að sækja um styrki hjá Vinnumálastofnun og 

stéttarfélögum þá eiga atvinnulausir oft erfitt með að leggja út tugi 

þúsunda fyrir námskeiði. Þetta er svolítið öfugsnúið og hindrar þá sem vilja 

mennta sig og nota tímann á meðan enga vinnu er að hafa. Vitað er um 

mikilvægi þess að fólk sé virkt í daglegu lífi og ein leið til virkni er að 

stunda nám. Kostnaðurinn við það getur hins vegar verið of stór hindrun 

og er það miður.  

Vegna mikils atvinnuleysis hefur framboð á námskeiðum verið aukið 

í þeim tilgangi að gefa fólki tækifæri til að vera virkt á þeim tíma sem það 

var annars að vinna. Mikið framboð af alls konar námskeiðum hefur verið í 

boði á heimaslóðum viðmælenda og einnig í Reykjavík og víðar. Sum 
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þessara námskeiða geta atvinnulausir sótt sér að kostnaðarlausu. Engu 

að síður er aðsókn dræm og er það vert rannsóknarefni út af fyrir sig. 

Þátttakendur þessarar rannsóknar hafa ekki mikinn áhuga á að nýta sér 

þau úrræði sem eru í boði fyrir atvinnuleitendur. Það má velta því fyrir sér 

hvort námskeiðin séu ekki nógu áhugaverð og hvort ákveðin vanvirkni sé 

ríkjandi hjá þeim hópi sem misst hefur vinnuna. Vissulega skiptir fyrri 

skólaganga einstaklinga hér máli eins og áður hefur komið fram. Því hefur 

verið haldið fram að stór hluti atvinnulausra eigi brotna skólagöngu að baki 

og slæmar minningar úr skóla. Hugsanlega er það hluti af skýringunni á 

dræmri þátttöku í símenntun. Að mati höfundar er þetta verðugt 

rannsóknarefni. 

Einn viðmælandi sagðist hafa orðið fyrir vonbrigðum með hvað 

reynslan er oft lítils metin miðað við menntun. Atvinnurekendur geri meiri 

kröfur um menntun nú en áður þar sem svo margir sækja um hvert starf og 

oft er hægt að velja úr hópi vel menntaðs fólks. Á íslenskum vinnumarkaði 

hafa atvinnurekendur frekar greitt launþegum fyrir færni en próf, það átti 

að minnsta kosti við fram að hruni haustið 2008. Nú eru hugsanlega 

gerðar meiri kröfur um próf en ekki er víst að atvinnurekendur séu að 

sama skapi tilbúnir að greiða fyrir þau og velta má fyrir sér hvort þeir vilji 

ráða ,,topp-fólk“ á lágum launum. Próf tryggir ekki endilega starf en án 

prófs eru möguleikar á ráðningu enn minni en ella (Jón S. Karlsson, 2010). 

Borgari. Undir þetta hlutverk fellur m.a. virkni. Vinnan uppfyllir þörf 

margra einstaklinga til virkni og þegar hún er ekki lengur til staðar fer 

virknin í uppnám. Þetta á sérstaklega við um fólk eins og þátttakendur í 

þessari rannsókn, þ.e. einstaklinga sem hafa helgað sig starfinu og hafa 

ekki sérstök áhugamál að snúa sér að. Óvirknin getur yfirtekið tilveruna og 

valdið vanlíðan.  Samfélagsþátttaka/ virkni karlanna er misjafnlega mikil. 

Þátttaka í stjórnmálum, félagsstarfi eða slíku er ekki áberandi hjá neinum 

þeirra og kemur það heim og saman við niðurstöður í íslenskri rannsókn 

þar sem fram kom að algengt væri hjá atvinnulausum körlum að draga sig 

í hlé (Halldór S. Guðmundsson, 2008). Helgi sker sig þó úr en hann reynir 

að taka þátt í uppbyggingu atvinnu á svæðinu. Þátttakendur segja að þeim 

finnist sem þeim hafi verið ýtt svolítið til hliðar í samfélaginu. Þeir hafa 
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upplifað höfnun samfélagsins eftir að hafa misst vinnuna og það hefur áhrif 

á sjálfsmynd þeirra. Ákveðinn vítahringur skapast, atvinnumissirinn leiðir til 

veikari sjálfsmyndar en ella og það getur valdið því að þeir taki minni þátt í 

samfélaginu en áður. Helgi er virkastur af þeim, bæði hvað atvinnuleit og 

félagslega virkni snertir. Leiða má getum að því að staða hans sé m.a 

sterkari en hinna vegna þess að hann á djúpar rætur í samfélaginu eða 

eins og hann orðar það sjálfur: ,, ... ef einhver er héðan af svæðinu þá er 

það ég.“ Tengslanet hans er sterkt. Jónas og Samúel eru síst virkir í 

atvinnuleitinni. Þeir eiga það sameiginlegt að vera einir, þ.e. ekki með 

fjölskyldu og má velta fyrir sér hvort það hafi eitthvað með virknina að 

gera. Að vísu eru Logi og Valdimar, sem eru kvæntir, ekki mjög virkir en 

þeir halda í þá von að komast aftur að hjá fyrri vinnuveitendum. Fötlun 

Axels gerir honum erfitt fyrir og er líkamleg og samfélagsleg hindrun.  

Félagslegt gildi vinnunnar kemur vel fram hjá þátttakendum. Þeir 

sakna vinnufélaganna og sumir heimsækja þá á gamla vinnustaðinn til að 

spjalla um daginn og veginn. Sumir eignast bestu vinina í vinnunni og á 

flestum vinnustöðum eru ákveðnir hlutir sem hafa félagslegt gildi svo sem 

árshátíð, ferðalög og fleira. Slíkir þættir detta sjálfkrafa út þegar fólk 

tilheyrir ekki neinum vinnustað lengur og getur það ýtt undir félagslega 

einangrun.  

Fjölskyldumeðlimur. Heimili og fjölskylda skiptir þá miklu máli. Það 

hlutverk virðist þó skipta Axel og Jónas, sem búa einir, minna máli en hina 

sem búa með fjölskyldu sinni. Þeir tveir virðast ekki hafa mikil samskipti við 

uppkomin börn sín eða barnabörn. Þó togar fjölskylda Axels í hann og 

hann vill vera nálægt þeim hluta hennar sem býr á heimaslóðum hans. 

Börn allra þátttakenda eru uppkomin og allir eiga þeir barnabörn nema 

Helgi og Samúel. Helgi er sá eini sem er enn með ungling á heimilinu. 

Eiginkonur Helga og Valdimars hafa vinnu en kona Loga sinnir 

sjálfboðaliðastörfum fyrir hjálparsamtök. Kærasta Samúels er með vinnu.  

Rannsóknir benda til að fjölskylda hins atvinnulausa upplifi aukna 

streitu líkt og hann sjálfur (Howe o.fl. 2004).  Það kom ekki skýrt fram hjá 

þeim körlum sem eru fjölskyldumenn en Helgi minntist þó á að stundum 
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væri erfitt fyrir unglinginn á heimilinu að átta sig á og sætta sig við breyttar 

aðstæður á heimilinu vegna atvinnumissis föðurins. Átti það sérstaklega 

við um fjárhag.  

Tómstundaiðja. Frítíminn er of mikill að mati þátttakenda. Enginn 

þeirra hefur sérstakt tómstundaáhugamál og frítími þeirra er að mestu leyti 

óskipulagður. Fjárráðin setja þeim ákveðnar skorður hvað tómstundir 

varðar því oft fylgir kostnaður afþreyingu og enginn þeirra hefur 

aukapening á milli handanna. Því má segja að í heildina taki þetta hlutverk 

of mikinn tíma í lífi þeirra og að þeir væru allir tilbúnir til að minnka það og 

stækka hlutverk vinnunnar að sama skapi. Átta tíma vinna, átta tíma frítími 

og átta tíma svefn væri æskileg skipting sólarhringsins hjá þeim en því er 

ekki fyrir að fara eins og sakir standa. Hugsanlega rennir þessi rannsókn 

stoðum undir tilgátur um að karlar taki atvinnumissi nær sér en konur og 

eigi erfiðara með að fylla tómarúmið sem skapast. Í það minnsta virðast 

viðmælendur eiga erfitt með það og þeir fylla það ekki með 

tómstundaiðkun af nokkru tagi.  Velta má fyrir sér hvort konur eigi 

auðveldara með að fylla þetta tómarúm líkt og haldið hefur verið fram. Ekki 

var gerður neinn samanburður hér en þó má nefna að kona Loga er öryrki 

og ekki á launuðum vinnumarkaði en hún sinnir sjálfboðaliðastörfum tvo 

daga í viku.  

Í umræðu um niðurstöður þessarar rannsóknar  hefur höfundur 

hingað til beitt kenningu Super með tilliti til lífshlutverka. Því lýkur hér með 

og nú verða aðrir þættir eins og aðlögunarhæfni, aldur og náms- og 

starfsráðgjöf fyrir atvinnulausa skoðaðir. 

Nýleg íslensk rannsókn gefur til kynna að heildaraðlögunarfærni 

karla sé minni en kvenna (Halldór S. Guðmundsson, 2008). 

Aðlögunarhæfni þátttakenda í þessari rannsókn er misjöfn. Axel, Helgi og 

Jónas eru tilbúnir að taka nánast hvaða vinnu sem er. Athygli vekur að 

Axel og Jónas eru með lengsta skólagöngu að baki og velta má fyrir sér 

hvort það hafi áhrif á aðlögunarhæfni þeirra á starfsferli í jákvæðum 

skilningi. Samúel er einnig frekar jákvæður og tilbúinn að breyta til en vill 

þó helst halda sig við bílstjórastarfið ef það er mögulegt. Ákveðinnar 
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einstefnu gætir hjá Loga og Valdimari því þeir vilja helst fara aftur á gamla 

vinnustaðinn sinn þar sem þeir þekkja vel til og líta ekki mikið í kringum sig 

eftir öðrum möguleikum. Valdimar er þó nýbúinn að taka meirapróf og 

hefur þannig opnað möguleika á bifreiðastjórastarf en hann hafði ekki sótt 

um slíkt starf þegar viðtalið var tekið.  Draga má þá ályktun að þeir hafi 

ekki mikla trú á eigin getu þar sem þeir virðast forðast að takast á við 

öðruvísi störf en þeir eru vanir.  

Þátttakendur telja allir að aldur þeirra sé hindrun í atvinnuleitinni 

þótt þeir séu vel vinnufærir enn. Þeir álíta að atvinnurekendur vilji frekar 

yngri og sprækari menn í vinnu. Þeir sem eru að bíða eftir kalli frá fyrri 

atvinnurekanda líta þó síður á aldur sem vandamál, væntanlega vegna 

þess að atvinnurekandinn þekkir til þeirra og kann að meta reynslu þeirra. 

Nokkrir þeirra segja að líkaminn sé aðeins farinn að gefa sig og að þeir 

séu ekki tilbúnir í vinnu sem reynir mikið á líkamlegan styrk. Athyglsivert er 

að enginn þeirra talaði um að líkamlegri heilsu hefði hrakað á því tímabili 

sem atvinnuleysið hafði staðið yfir þrátt fyrir að rannsóknir bendi til að 

heilsufar fólks versni við slíkar aðstæður (Borgen o.fl., 2002). Hugsanlega 

er skýringin sú að flestir höfðu verið atvinnulausir í fremur skamman tíma, 

þ.e. þrjá til fimm mánuði. Einn var þó búinn að vera atvinnulaus í tíu 

mánuði. Þeir telja að yngra fólk sitji fyrir með vinnu. Einn sagðist vera viss 

um að ungir yfirmenn litu á eldri og reynslumeiri menn sem einhvers konar 

ógnun og fyndu til vanmáttarkenndar gagnvart þeim vegna þess að þeir 

eldri vissu oft meira og betur en hinir sem yngri eru.  

Allir viðmælendur eru yngri en 65 ára. Ætla má að þeir eigi því 

nokkur ár eftir á viðhaldsstiginu áður en þeir fara inn á starfslokastigið sé 

tekið mið af lífsstigum Super. Það kemur fram hjá elsta viðmælandanum, 

sem er 63 ára, að hann telur mjög ólíklegt að hann eigi eftir að fá fulla 

vinnu framar. Hjá öllum hinum má greina von um að þeir muni fá vinnu 

aftur. Vonin er þó mismunandi sterk en hún er til staðar hjá þeim. 

Í umræðunni í þjóðfélaginu hefur því verið haldið fram að ákveðin 

æskudýrkun viðgangist á vinnumarkaði. Talað er um að yngra fólk sitji fyrir 

störfum og að eldra fólki sé jafnvel sagt upp til að skapa rými fyrir þá sem 
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yngri eru. Engin tölfræði eða rannsókn liggur þessari umræðu þó til 

grundvallar. Sú nefnd sem starfaði á vegum félagsmálaráðherra árið 2004 

leitaði álits um þetta mál hjá nokkrum aðilum sem tengjast miðaldra og 

eldri borgurum. Í umsögnum þeirra kemur meðal annars fram að eldra fólk 

á vinnumarkaði eigi ekki nógu greiðan aðgang að endurmenntun og því 

ætti það erfiðara með að tileinka sér nýja starfshætti og tækni. Það væri 

svo jafnvel notað sem ástæða til uppsagnar (Félagsmálaráðuneytið,2005).  

Breytingar hafa verið örar í mörgum störfum. Upplýsingatæknin ræður þar 

mestu um en hún er sérstaklega áhrifamikil tækninýjung og er fær um að 

umbylta gömlum atvinnugreinum og skapa nýjar atvinnugreinar (Stefán 

Ólafsson, 2005). Símenntun er því mikilvæg fyrir þennan aldurshóp til að 

hann haldi í við aðra á vinnumarkaði og uppfylli þær kröfur sem gerðar eru 

um færni og kunnáttu. Í könnun félagsmálaráðuneytisins kom fram að 

ráðningarskrifstofur vildu meina að meira væri horft til reynslu, menntunar 

og þekkingar en aldurs þegar fyriræki ráða fólk til starfa. Þó kemur fram 

hjá þeim að þegar fólk hefur náð 60 ára aldri sé mjög erfitt fyrir það að fá 

vinnu. Einn álitsgjafinn sagði mikla eftirspurn eftir eldra fólki á 

vinnumarkaði og umtalað væri að fólk í þessum aldurshópi væri samvisku- 

samt og áreiðanlegt auk þess sem það byggi yfir mikilli reynslu og 

þekkingu og væri samviskusamur starfskraftur (Félagsmálaráðuneytið, 

2005). Af þessu má sjá að skiptar skoðanir eru um stöðu þessa hóps á 

vinnumarkaði. Sumir telja hópinn eiga undir högg að sækja en aðrir ekki 

(Félagsmálaráðuneytið, 2005).  

Sú staðalímynd að fólk sem komið er á efri ár geti ekki verið 

skapandi eða afskastamikið hefur fest rætur í vestrænum þjóðfélögum. 

Þetta viðhorf þarf að endurmeta ásamt því að kveða niður ákveðnar 

goðsagnir um eldra fólk á vinnumarkaði. Goðsagnir eins og að eldra fólk 

vilji bara vinna hlutastörf, geti ekki lært nýja tæknilega hluti og eigi erfitt 

með að muna það sem það lærir hafa verið afsannaðar. Vissulega vilja þó 

sumir vinna hlutastörf og líta á það sem brú á milli fullrar vinnu og þess að 

setjast í helgan stein (Canaff, 1997). 

Þátttakendur í þessari rannsókn lentu allir í því að þurfa að upplifa 

ófyrirsjáanlegar breytingar sem þeir kærðu sig alls ekkert um, þ.e. að 
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missa vinnuna og því má segja að þeir séu í einhvers konar 

tilvistarkreppu. Ef litið er til kenningar Super um lífsstigin þá er eðlileg 

breyting að missa eitt af lífshlutverkunum, þ.e. vinnuna, þegar fólk flyst af 

viðhaldsstiginu yfir á starfslokastigið. Þegar fólk er ekki tilbúið til að fara á 

það lokastig sem starfslok eru þá upplifir það kreppu eins og allir karlarnir í 

rannsókninni gera. Þó má segja að Jónas sé helst tilbúinn til að huga að 

starfslokum þótt honum finnist hann enn hafa heilmikið að gefa til 

samfélagsins. Hann er tilbúinn til að vera í hlutastarfi ef fullt starf sem 

hentar honum vel finnst ekki en hann vill helst ekki hætta alveg á 

vinnumarkaði. Einnig kemur fram hjá Loga að hann myndi frekar taka 

hlutastarf heldur en enga vinnu en aðrir þátttakendur ræddu ekki þann 

möguleika.  

Þátttakendur hafa áhyggjur af framtíðinni, ekki bara eigin framtíð 

heldur framtíð lands og þjóðar. Þrátt fyrir það má greina von hjá þeim 

öllum. Von um að þetta sé tímabundið ástand og það þýði ekkert annað en 

að horfa fram á veginn. Axel sker sig aðeins úr að því leyti að hann er sá 

eini sem telur ekki að ástandið í þjóðfélaginu sé eina ástæðan fyrir því að 

hann er atvinnulaus. Hann er öryrki og hann telur að það eigi líka sinn þátt 

í því að hann missti vinnuna. Hann segist finna fyrir ákveðnum fordómum 

og neikvæðni hjá atvinnurekendum þegar hann sækir um vinnu vegna 

þess að hann er ekki með fulla starfsorku. Þetta er ein af mörgum 

félagslegum hindrunum sem fatlaðir einstaklingar búa við á vinnumarkaði 

(Blustein, 2006). Axel segir litla von hjá sér um að fá vinnu nema skapa 

hana sjálfur. Það er í nokkru samræmi við niðurstöður rannsóknar sem var 

gerð á Íslandi skömmu fyrir síðustu aldamót. Þar kemur fram að hlutfall 

öryrkja sem voru með eigin rekstur fór vaxandi með aldrinum. Einnig að 

hlutfallslega var meira um slíkan rekstur hjá körlum en konum (Sigurður 

Thorlacius o.fl., 2001). En Axel heldur þó enn í vonina um að hann eigi 

eftir að fara að vinna aftur og hyggst flytja á æskuslóðirnar og hefja útgerð 

þar.  

Föst vinna gefur fólki öryggistilfinningu. Það kom í ljós hjá fleiri en 

einum þátttakenda í rannsókninni að gildismat fólks breytist þegar það 

missir vinnuna. Ákveðin lífsstílsbreyting á sér stað. Hégómlegir hlutir skipta 
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ekki eins miklu máli því nú snýst málið um að hafa í sig og á með góðu 

móti. Allir á heimilinu verða meðvitaðri um fjármálin og innkaupin eru 

öðruvísi en á meðan karlarnir höfðu vinnu. Nægjusemi og útsjónarsemi 

eykst og fólk veltir fyrir sér á hverju það þurfi raunverulega að halda og 

hverju megi sleppa. Rannsóknir hafa sýnt fram á að einstaklingar sem 

hafa verið í góðum störfum og haft félagslega sterka stöðu eigi í meiri 

erfiðleikum með að sætta sig við atvinnumissi en þeir sem lægra eru settir 

launalega og félagslega (Turner, 1995). Það gæti átt við um Helga því 

hann talar mest um niðurskurð í innkaupum og að fjölskyldan hafi þurft að 

breyta yfir í lágstemmdari lífsstíl en áður. 

Þrír þátttakenda áttu ferilskrá. Einn þeirra var að velta fyrir sér hvort 

hann ætti að búa til tvær útgáfur af henni og nota þær eftir því hvernig starf 

hann væri að sækja um hverju sinni. Hann taldi að sumir atvinnurekendur 

teldu hann vera ,,of hæfan“ þar sem hann hafði verið framkvæmdastjóri en 

væri kannski að sækja um lagerstarf. Í slíku tilfelli væri um of mikla reynslu 

að ræða þrátt fyrir litla menntun og menn óttuðust að maður með slíka 

reynslu væri horfinn í betri stöðu um leið og hún byðist.  

Sá þátttakandi sem var búinn að vera lengst atvinnulaus var 

jafnframt elstur í hópnum. Ekki er mikill munur á svörum hans og annarra 

viðmælenda að öðru leyti en því að hann hefur litla von um að fá vinnu en 

hinir eru vongóðir. Hugsanlega spila báðir þættirnir þar inn í, aldurinn og 

tímalengdin. Hann er 63 ára og var búinn að vera atvinnulaus í rúmlega tíu 

mánuði en hinir eru allir yngri og búnir að vera án vinnu í þrjá til fimm 

mánuði.  

Höfundi fannst mikils virði og faglega gagnlegt að fá að skoða með 

þessum mönnum upplifun þeirra af atvinnumissi. Það kom á óvart hvað 

þeir áttu margt sameiginlegt þrátt fyrir að vera mjög ólíkir persónuleikar. 

Rannsóknarspurningin var hver reynsla atvinnulausra karla á þessum aldri 

væri og þeir þættir sem sérstaklega voru skoðaðir voru mikilvægi 

vinnunnar fyrir karlmenn, áhrif atvinnuleysis á fjárhaginn, menntun 

atvinnulausra, virkni og aðlögunarhæfni. Þær tilfinningar sem koma 

sterkastar fram hjá þeim öllum eru höfnunartilfinning og skömm. Þeim 
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finnst þeir hálfpartinn hafa verið settir til hliðar í samfélaginu. Þeim finnst 

niðurlæging vera fólgin í því að vera atvinnulaus og að þurfa að þiggja 

atvinnuleysisbætur. Fjárhagur allra nema eins þátttakanda hefur beðið 

skipbrot og allir telja þeir það vera hindrun í atvinnuleit að vera komnir á 

þennan aldur. Það sem þeir eiga þó líka allir sameiginlegt er von. Þeir ala 

allir þá von í brjósti, misjafnlega sterka, að fá vinnu þegar fram líða stundir. 

Gagnrýna má hve atvinnulausir hafa notið lítillar athygli innan 

sálfræðinnar og innan náms- og starfsráðgjafar. Vissulega hefur verið sýnt 

fram á tengsl ýmissa líkamlegra og andlegra kvilla og  atvinnuleysis en 

flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á atvinnuleysi hafa verið gerðar af 

hagfræðingum án samvinnu við sálfræðinga (Blustein, 2006). Rannsóknir 

hafa ekki ljáð hinum atvinnulausa rödd í samfélaginu þar sem hann getur 

tjáð reynslu sína af því að missa vinnuna og berjast við að sjá sér og 

sínum farborða (Blustein, 2006). Einhverjar undantekningar eru þó til og 

með þessari rannsókn sem hér hefur verið lýst vonast höfundur til að 

styrkja rödd hins atvinnulausa og auka þar með líkur á að hún heyrist og 

berist alla leið inn í umræðu um náms- og starfsráðgjöf hér á landi. 

 

Áherslur í náms- og starfsráðgjöf fyrir atvinnulausa 

Náms- og starfsráðgjafar standa frammi fyrir mörgum áskorunum í starfi 

sínu og byggja ráðgjöf sína gjarnan á ákveðnum kenningum sem mynda 

ákveðinn ramma um ráðgjöfina (Gies, 1990). Ráðgjöfin beinist meðal 

annars að því að aðstoða fólk við að laga sig að breytingum á starfsferli og 

líta fram á við og kanna möguleikana sem eru til staðar og velja leiðir sem 

hæfa áhuga og getu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Birna 

Kjartansdóttir, 2009). Eldra fólk á vinnumarkaði er ákaflega fjölbreyttur og 

margbrotinn hópur og því á ekki það sama við um alla innan hópsins 

þegar að ráðgjöf kemur. Til að mynda hafa þátttakendur í þessari 

rannsókn allir verið á vinnumarkaði í fjölda ára og hafa mikla en misjafna 

reynslu að baki. Taka þarf tillit til hvers og eins og skoða málin út frá 

aðstæðum hverju sinni. Margir á þessum aldri eru með skerta starfsgetu 
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og þarf að taka tillit til þess. Náms- og starfsráðgjafar þurfa ekki einungis 

að hjálpa skjólstæðingum að meta áhuga, persónuleika, gildi og hæfni 

heldur þurfa þeir líka að þekkja hin ýmsu störf og þær kröfur um hæfni sem 

þau gera, ásamt því að búa yfir upplýsingum um vinnumarkaðinn. 

Ráðgjafinn þarf að vera raunsær og gera sér grein fyrir að ákveðin 

mismunun á sér stað á vinnumarkaði, t.d. með tilliti til kynferðis (Sharf, 

2006). Einnig má gera ráð fyrir ákveðinni mismunun vegna aldurs fólks og 

þótt erfitt sé að mæla hana þá er ekki vafi á því að hún er til staðar 

(Brewington og McMillan, 2000). Rannsókn sú sem hér hefur verið lýst 

rennir stoðum undir að þessi mismunun sé fyrir hendi. Allir þátttakendur 

tala um að aldurinn sé hindrun í atvinnuleitinni og atvinnurekendur ráði 

fremur yngra fólk.  

Þegar eldra fólk missir vinnuna og gengur í gegnum breytingaferli 

þarf ráðgjafi að geta veitt því tilfinningalegan stuðning til að auðvelda því 

að takast á við það álag sem atvinnumissinum fylgir. Hægt er að veita 

slíkan stuðning með einstaklingsviðtölum eða hópmeðferð. Ráðgjafinn þarf 

jafnframt að veita upplýsingar um vinnumarkaðinn, aðferðir við atvinnuleit, 

námskeið og þjálfun og allt sem er í boði fyrir þennan aldurshóp eða hvern 

einstakling fyrir sig. Gera þarf fólk meðvitað um hvað er í boði og efla það í 

ákvarðanatöku í þessu ferli. Náms- og starfsráðgjafi þarf að benda fólki á 

að stökkva ekki á fyrsta starfið sem býðst, því það geti skapað erfiðleika 

seinna meir. Starfið þarf að falla að áhugasviði þeirra og hæfni. Einnig þarf 

hann að gera fólki grein fyrir mikilvægi símenntunar og að svo lengi lærir 

sem lifir (Brewington og McMillan, 2000). Ekki má þó gleyma þeirri 

mikilvægu staðreynd sem Blustein bendir á að sú grundvallarþörf 

einstaklingsins að sjá sér farborða skyggir hugsanlega á mikilvægi þess 

að finna starf sem fellur vel að persónuleika og áhugasviði viðkomandi 

einstaklings.  

Andlega hliðin er ekki það eina sem huga þarf að því þótt aldurinn 

færist yfir þá halda fjármálin áfram að vera mikilvæg.  Því getur verið gott 

að vísa fólki til fjármálaráðgjafa til að létta á fjárhagsáhyggjum og koma 

þeim málum í réttan farveg (Brewington og McMillan, 2000). Í þessari 
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rannsókn hefur komið fram að meirihluti þátttakenda (fimm af sex) hafa 

töluverðar fjárhagsáhyggjur sem hafa áhrif á líðan þeirra.  

Mikilvægt er að ráðgjafi beiti fjölbreyttum aðferðum í náms- og 

starfsrágjöf við eldra fólk líkt og aðra. Hann þarf að vera víðsýnn og taka 

mið af lífsreynslu ráðþega. Gott er að beita fjölbreyttri tækni, t.d. er hægt 

að nota myndlíkingar, teikningar, ljóð og ritun, lausnamiðaðar spurningar 

og einnig má æfa ákveðna hegðun í viðtölum (Amundson, 2003). Þjálfa 

þarf eldra fólk í atvinnuviðtölum og fellur það í verkahring ráðgjafans. 

Margt eldra fólk er ekki öruggt með hvaða færni það býr yfir og þarf 

ráðgjafinn að fara yfir það með skjólstæðingum sínum. Mikilvægt er að fólk 

eigi góða náms- og starfsferilskrá og getur ráðgjafi leiðbeint við gerð 

hennar.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar vekja spurningar um hvernig 

koma megi betur til móts við atvinnulausa karla sem komnir eru á seinni 

hluta starfsferilsins. Sá hópur sem hér tók þátt gefur vísbendingu um að 

atvinnumissirinn vekur margvíslegar neikvæðar tilfinningar og einnig 

kemur fram að nokkurrar vanvirkni gætir hjá hluta hans. Reyna þarf að 

létta þeim áfallið sem atvinnumissirinn er og hvetja þá til meiri virkni. Efla 

þarf ráðgjöf við þennan hóp og bjóða upp á áhugaverð úrræði sem höfða 

til sem flestra. Þær niðurstöður sem hér gefur að líta má hugsanlega nota 

sem áherslupunkta í náms- og starfsráðgjöf fyrir karla á þessum aldri. 

Nokkur atriði sem koma sterkt fram í viðtölum við þá, s.s. skömm, 

höfnunartilfinning, fjárhagsáhyggjur, tómarúm í daglegu lífi og vanvirkni er 

hægt að hafa til hliðsjónar í ráðgjöfinni. Einnig má hugsa sér að hópráðgjöf 

gæti nýst þeim vel þar sem orsakavaldar vanlíðunar eru oft sameiginlegir 

hjá þeim og því getur verið gott að ræða við aðra einstaklinga sem eru í 

svipaðri aðstöðu. Ný vinna við hæfi er yfirleitt besta lausnin við 

atvinnuleysi en ef hana er hvergi að finna þá er nám við hæfi líklega það 

næstbesta. Ráðgjafi og ráðþegi þurfa í sameiningu að greina vel  hvar 

áhuginn liggur og hvar atvinnuleitandinn vill verja kröftum sínum þegar 

starf er ekki í boði. Útkoman myndi hugsanlega gefa til kynna hvað það 

raunverulega er sem miðaldra og eldri karlmenn vilja gera í þeirri stöðu 

sem þeir eru, þ.e. atvinnulausir. Reyna þarf að ná til hópsins og fá eins 
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mikil viðbrögð og kostur er. Rýnihópar og skoðanakannanir eru möguleg 

leið til að finna grundvöll fyrir úrræði til handa þessum hópi.  Gera má ráð 

fyrir nokkrum kostnaði við slíka vinnu en hugsanlega myndi hann skila sér 

til baka ef árangurinn yrði góður og einstaklingarnir yrðu aftur virkir og 

sáttir þjóðfélagsþegnar. 
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Fylgiskjal 1 

Viðtalsrammi 

Í upphafi viðtals er ítrekað að fyllsta trúnaðar verði gætt. 

Fá upplýsingar um: 

• Hvaða áhrif hefur atvinnumissir á sjálfsmynd? 
• Mikilvægi vinnunnar 
• Hver eru viðbrögð samfélagsins við atvinnumissinum? 
• Er áhugi fyrir námskeiðum eða öðrum úrræðum? 
• Virkni 
• Núverandi aðstæður 
• Fjölskylduhagi 
• Búsetu 
• Aldur 
• Skólagöngu /menntun  
• Fjárhag 
• Félagslega þáttinn 
• Störf sem þátttakandi hefur sinnt á starfsferlinum 

 

Spurningar sem hafðar eru til hliðsjónar: 

• Hve lengi hefur þú verið atvinnulaus? 
• Hvernig leið þér þegar þú fékkst uppsögnina? 
• Hvernig líður þér dags daglega?  
• Hvernig líður venjulegur dagur núna þegar þú ert 

atvinnulaus? 
• Ræðir þú atvinnumissinn við nánustu aðstandendur? En 

aðra? 
• Hvað er erfiðast við að vera atvinnulaus? 
• Eru einhverjir kostir við að vera án atvinnu? 
• Ertu bjartsýnn á að fá vinnu?  
• Hefur þú trú á að fá áhugavert starf eða starf við hæfi m.t.t. 

fyrri reynslu og menntunar? 
• Myndir þú taka hvaða starfi sem býðst? 
• Telur þú að aldur þinn skipti máli í atvinnuleit í dag? 
• Hefur þú fjárhagsáhyggjur? 
• Hefur þú áhuga á að fara á einhver námskeið? 
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