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Útdráttur 

 

Ritgerð þessi fjallar um mögulega áhrifaþætti atvinnuleysis á foreldrahlutverk í ljósi 

efnahagshrunsins haustið 2008 og mikillar fjölgunar í hópi atvinnulausra í kjölfarið. 

Leitast verður eftir að svara rannsóknarspurningunni hver eru áhrif atvinnuleysis á 

foreldrahlutverk með því að skilgreina hugtökin atvinnuleysi og foreldrahlutverk. 

Gerð verður grein fyrir nýlegum gögnum Reykjavíkurborgar og Vinnumálastofnunar 

um fjölda atvinnulausa foreldra og hve mörg börn þau eiga. Auk þess verður fjallað 

um niðurstöður nýlegra rannsókna á högum barna á Íslandi. Niðurstöður 

ritgerðarinnar voru þær að veruleg fjölgun hefur orðið á atvinnulausum foreldrum 

frá því að kreppan hófst. Atvinnuleysi hefur jákvæð áhrif á suma foreldra, svo sem 

aukinn tími til að sinna foreldrahlutverkinu og breytta forgangsröðun þar sem 

efnisleg gæði skipta minna máli. Neikvæð áhrif atvinnuleysis eru einkum á 

fjárhagsstöðu og lífsgæði, athafnaþörf og virkni, metorð, sjálfstraust og félags-  og 

fjölskyldutengsl. Ef marka má reynslu Finna þarf þó að auka áherslu á velferð 

foreldra og barna til að koma í veg fyrir langvarandi afleiðingar atvinnuleysis. 

Stjórnvöld hafa brugðist við afleiðingum kreppunnar að einhverju leyti en betur 

mætti huga að fyrirbyggjandi aðgerðum. 
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Inngangur 

 

Nútímasamfélög líta á atvinnuþátttöku fólks á vissum aldri sem samfélagslega 

skyldu. Hér á landi hefur atvinnuþátttaka verið mikil miðað við aðrar þjóðir og því 

hefur það viðgengist í íslensku þjóðfélagi að líta á atvinnu sem „aðgangskort“ að 

samfélaginu (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009a). Einstaklingar skilgreina 

sig út frá atvinnu sinni, markmiðum sínum og einnig út frá því að að takast á við 

krefjandi verkefni byggi upp ákveðið sjálfstraust. Það fylgir því ákveðin virðing að 

vera í tiltekinni stöðu í samfélaginu og tilheyra vinnustað.  

Í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008 varð mikill samdráttur í íslensku efnahagslífi 

og þá fjölgaði atvinnulausum umtalsvert. Atvinnuleysi hefur að jafnaði verið 1 – 2% 

hér á landi en var í febrúar 2010 9,3% . Afleiðingar atvinnuleysis geta verið 

alvarlegar og langvarandi. Einstaklingur sem missir vinnuna getur upplifað mikinn 

kvíða og óvissu í kjölfarið. Bæði er það vegna fjárhagslegrar ábyrgðar gagnvart 

fjölskyldu sinni og einnig vegna þess að vinnan hefur tilgang, svo sem félagsskap, 

virkni og metorð.  Atvinnuleysi fylgir oftast nær tekjuskerðing og getur því leitt til 

fjárhagserfiðleika. Neysluverð og lán hafa hækkað á Íslandi í kjölfar 

efnahagshrunsins og því er nú ef til vill þyngra en áður að sjá sér og sínum farborða 

á atvinnuleysisbótum. Með fjölgun atvinnulausra hefur sú staða jafnvel orðið 

viðurkenndari en oft áður (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009a). Í ljósi þeirra 

aðstæðna sem íslenskt samfélag er nú í og þeirra verkefna sem bíða kviknaði 

hugmynd að ritgerðarefni. Út frá menntun okkar í félagsráðgjöf höfum við áhuga á 

velferð barna á Íslandi og hvernig megi stuðla að þessari velferð. Tilgangur ritgerðar 

og rannsóknarspurning er því þessi: „Hver eru áhrif atvinnuleysis séu á 

foreldrahlutverk í kjölfar efnahagsþrenginganna?“  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á högum atvinnulausra en flestar þeirra eiga 

við um fátæka hópa í Bandaríkjunum og á Bretlandi. Á Íslandi hefur stéttaskipting 
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ekki viðgengist líkt og í þessum tveim löndum og velferðarkerfin byggja ekki á sama 

grunni (Stefán Ólafsson, 1999). Einhvern lærdóm má þó draga af þeim rannsóknum. 

Fræðilegi hluti ritgerðarinnar fjallar í fyrsta lagi um atvinnuleysi, í öðru lagi um 

foreldrahlutverk og í þriðja lagi stöðu atvinnulausra foreldra og barna þeirra á 

Íslandi eftir efnahagshrun. Til að fá sem gleggsta mynd af fjölda atvinnulausra 

foreldra var notast við tölulegar upplýsingar frá Vinnumálastofnun og 

Reykjavíkurborg. Í fjórða kafla verður leitast við að svara því hvaða áhrif atvinnuleysi 

hefur á foreldrahlutverk út frá kenningum Marie Jahoda, vítamínkenningu Warrs, 

kenning Frayers um eðli mannsins og þríhyrningskenningu um þarfir barna. Fimmti 

kafli fjallar um aðgerðir stjórnvalda og einkaaðila sem hafa átt sér stað í kjölfar 

efnahagsþrenginganna og snúa að atvinnulausum foreldrum. Einnig er fjallað um 

hugmyndir að aðgerðum sem þyrfti að koma í framkvæmd að mati 

Velferðavaktarinnar og nefndar um sálfélagsleg viðbrögð við efnahagskreppunni. 

Fimmti kafli fjallar einnig um stöðu og hlutverk félagsráðgjafa til að sporna við 

neikvæðum áhrifum atvinnuleysis á foreldrahlutverk og börn. 
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1. Atvinnuleysi 

 

1.1. Hugtökin atvinna og atvinnuleysi.  

Hugtakið vinna hefur verið til frá manna minnum. Merking orðsins var áður fyrr talin 

mun neikvæðari  en sú sem lögð er í það í dag.  Áður fyrr þótti fínna að vera iðjulaus 

og láta þræla og verkamenn um vinnuna. Orðin atvinna og atvinnuleysi komu í 

kjölfar iðnbyltingarinnar. Víðsvegar um heiminn taldist það til lögbrots að hafa ekki 

atvinnu en slík lög voru afnumin, til dæmis í Svíþjóð árið 1885.  Hugtakið 

atvinnuleysi kom fyrst fram í enskri tungu um aldamótin 1900. Merking þess hefur 

þó aðeins breyst með árunum sem og áhrif þess á einstaklinga og samfélög. Með 

iðnbyltingunni urðu til stéttarfélög og stofnanir sem áttu að sjá um réttindi og 

skyldur atvinnulausra. Í kjölfarið urðu til atvinnuleysistryggingasjóðir og aðferðir til 

að mæla atvinnuleysi tölfræðilega (Janlert, 1997; Paul og Moser, 2006). Lög um 

almannatryggingar voru samþykkt á Íslandi árið 1947 og lög um 

atvinnuleysistryggingar 1956. Þeir áfangar voru tímamót í sögu íslenska 

velferðarkerfisins (Stefán Ólafsson, 1999). 

 

1.2. Skilgreiningar á atvinnuleysi 

Til að lýsa og skilgreina atvinnuleysi þarf að svara þremur spurningum; Hvernig er 

atvinnuleysi mælt? Hvernig á að túlka tölur um atvinnuleysi? Hversu lengi varir 

atvinnuleysi yfirleitt? (McDowell, 2009). 

Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO) er sérstök stofnun á vegum Sameinuðu þjóðanna. 

Hún var stofnuð árið 1919 en Íslendingar gerðust aðilar að stofnuninni 1945. 

Markmið ILO snúast um „grundvallarréttindi í atvinnulífinu, atvinnu, félagslega 

vernd og samráð aðila vinnumarkaðarins“ (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

e.d.). Flest velferðaríki heims hafa sammælst um það að skilgreina atvinnuleysi út 
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frá viðmiðum ILO. Samkvæmt þeirri skilgreiningu er einstaklingur á ákveðnum aldri 

atvinnulaus á tilteknum viðmiðunartíma ef hann er: 

1. Án atvinnu, ekki í launuðu starfi eða sjálfstætt starfandi 

2. Tiltækur til starfs, tilbúinn að taka launaða vinnu eða starfa sem sjálfstætt 

starfandi einstaklingur 

3. Í virkri atvinnuleit og hefur gert ráðstafanir til að leita sér að launaðri vinnu eða 

sem sjálfstætt starfandi einstaklingur (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, e.d.). 

Skilgreining OECD landanna á atvinnuleysi er nánast sú sama og hjá ILO og byggir á 

sömu atriðum. Einstaklingur telst atvinnulaus þegar hann er ekki í launuðu starfi, er 

tiltækur til starfs og er í virkri atvinnuleit (OECD e.d.). 

Á Íslandi er atvinnuleysi skilgreint á svipaðan hátt og hjá ILO og OECD. Í 13. grein 

laga um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006 er fjallað um skilyrðin fyrir 

atvinnuleysisbótum launamanna. Til að eiga rétt á atvinnuleysisbótum hér á landi 

þarf einstaklingur að vera á aldrinum 16 – 69 ára og hafa verið launamaður eða 

sjálfstætt starfandi og skilað af sér skatti og tryggingagjaldi vegna starfs síns. Hann 

þarf að vera búsettur hér á landi og hafa öll tiltekin leyfi til starfs á Íslandi. 

Atvinnulaus einstaklingur þarf að vera í virkri atvinnuleit en í því felst að vera fær til 

flestra almennra starfa, hafa frumkvæði að starfsleit og vera reiðubúinn að taka  

það starf sem honum býðst samkvæmt 14. grein laganna. Í flestum skilgreiningum á 

atvinnuleysi er talið mikilvægt að einstaklingur sé í virkri atvinnuleit. Því er í dag oft 

talað um atvinnuleitendur í stað atvinnulausra. Atvinnuleitandinn hefur í raun það 

starf að leita sér að launaðri vinnu (Vinnumálastofnun, e.d.b). 

Þegar atvinnuleysi er skilgreint þarf einnig að skoða hvernig það er mælt. Opinber 

skilgreining á atvinnuleysi hafði lengi verið ágreiningsefni vegna mismunandi 

greiningu gagna er það varðar (Norwood, 1988). Á  Íslandi er  atvinnuleysi mælt á 

þann hátt að skráðir atvinnuleysisdagar fyrir utan laugardag og sunnudag eru 

umreiknaðir í meðalfjölda einstaklinga út frá áætluðum mannafla á vinnumarkaði 

(Hagstofan, e.d.).  Mannafli er summa atvinnulausra og starfandi einstaklinga. 

Atvinnuleysisstigið er það hlutfall mannaflans sem er án atvinnu (McDowell, 2009). 
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1.3. Flokkar og gerðir atvinnuleysis 

Atvinnuleysisvandanum er oft skipt í tvo flokka, langtímavanda og 

skammtímavanda. Langtímavandinn sem einnig er stundum kallaður náttúrulegt 

atvinnuleysi á sér yfirleitt eðlilegar skýringar. Það myndast til dæmis þegar fólk er á 

milli starfsvettvanga og bíður eftir réttu atvinnutilboðunum. Atvinnuleysisbæturnar 

auka svokallað leitaratvinnuleysi því fólk hefur þá þann kost að bíða eftir rétta 

atvinnutækifærinu. Innan flestra samfélaga er að finna ákveðinn hóp 

langtímaatvinnulausra eða þá sem hafa verið atvinnulausir í sex mánuði eða lengur. 

Sá hópur hefur töluvert verið rannsakaður í gegnum tíðina. Þeir sem eru 

atvinnulausir til lengri tíma skortir oft viljann til að vera í atvinnu vegna vanlíðunar 

eða annarra sálræna og félagslegra kvilla (McDowell, 2009). 

Seinni flokkur atvinnuleysisvandans er skammtímavandi eða sveiflubundið 

atvinnuleysi sem fylgir hagsveiflunni. Sterkt samband er á milli verðbólgu og 

atvinnuleysis en hvers eðlis sambandið er hefur verið deiluefni í gegnum tíðina. 

Sambandið er þó yfirleitt neikvætt, verðbólga minnkar þegar atvinnuleysi eykst en 

þó svo að atvinnuleysi minnki þarf ekki að vera að verðbólga aukist. Verðbólga 

kemur í kjölfar mikillar spennu í hagkerfinu (Layard, Nickell, Jackman, 1994; 

McDowell, 2009). Sú spenna getur komið þegar hagkerfi hafa þróast og þroskast 

mjög hratt líkt og hér á landi. Verðbólga hækkaði hér á landi í byrjun árs 2008 en fer  

lækkandi (Seðlabanki Íslands, e.d.). 

 

1.4. Atvinnuleysisbætur og önnur réttindi. 

1.4.1. Atvinnuleysisbætur 

Þegar atvinnuleysi er lágt er framboð af vinnu yfirleitt nægt.  Ríkið leitast almennt 

við að hafa atvinnuleysisbætur sem lægstar svo fólk kjósi frekar að vera í atvinnu og 

fá greidd laun fyrir. Lög um lágmarkslaun voru samþykkt árið 2005 en raunin er sú 

að lágmarkslaun eru oftar en ekki greidd fyrir erfiðisvinnu svo sem ræstingar, 

barnagæslu og aðra þjónustu (Þingskjal 334, 2004 – 2005). Séu lágmarkslaun lægri 

en atvinnuleysisbætur er hætta á að fólk kjósi frekar að vera án vinnu og þiggja 
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bætur sem er óheppilegt fyrir þjóðarbúskapinn. Þegar atvinnuleysi eykst og framboð 

starfa fækkar þarf að endurskoða upphæð atvinnuleysisbóta þar sem þær þurfa að 

duga fyrir lífsviðurværi fólks en minni áhersla er þá að halda þeim frá því að þiggja 

bætur (Layard, Nickell og Jacman, 1994). Atvinnuleysisbætur voru hækkaðar á 

Íslandi 1. janúar 2009 eftir að atvinnulausum hafði fjölgað umtalsvert eftir hrun 

íslenska efnahagskerfisins (mbl.is, 2008). 

Í lögum um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2003 kemur fram að markmið 

atvinnuleysisbóta sé að „tryggja launamönnum eða sjálfstætt starfandi 

einstaklingum tímabundna fjárhagsaðstoð meðan þeir eru að leita sér að nýju starfi 

eftir að hafa misst fyrra starf sitt.“ Vinnumálastofnun sér um að greiða út 

atvinnuleysisbætur sem eru af tvennum toga. Grunnatvinnuleysisbætur eru 

greiddar fyrstu 10 virku dagana í atvinnuleysi. Þær eru í mars 2010 6.900 krónur á 

dag miðað við 100% bótarétt eða 149.523 krónur á mánuði. Atvinnuleysisbætur eru 

tekjutengdar fyrstu þrjá mánuðina og reiknaðar út frá 70% meðallauna síðustu sex 

mánuði (Þingskjal 1219, 2008). 

 

1.4.2. Önnur úrræði Vinnumálastofnunar 

Vinnumálastofnun hefur það hlutverk að halda utan um laus störf sem í boði eru á 

landinu sem og að aðstoða atvinnulausa við atvinnuleit. Með því móti leitast ríkið 

við að stytta tímann sem fer í atvinnuleit hjá fólki á atvinnuleysisbótum. 

Vinnumálastofnun sér einnig um starfsþjálfun og ýmis námskeið til að efla færni 

fólks til þátttöku á vinnumarkaði. Samfélögin og atvinnuvegurinn þróast og því er 

nauðsynlegt að fólk geti bætt þekkingu sína á nýjum atvinnusviðum þegar aðrar 

starfsgreinar þurrkast út (McDowell, 2009). 

Þau úrræði sem Vinnumálastofnun býður upp á eru margvísleg og í samræmi við 

þær reglugerðir sem stofnunin starfar eftir. Svæðismiðlanir á landinu sjá um 

úrræðin á hverju svæði fyrir sig. Hér á eftir er gerð grein fyrir nokkrum úrræðum 

Vinnumálastofnunar:  
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Sjálfstyrkingarnámskeið: Gefur atvinnuleitanda kost á að bæta sitt daglega líf með             

því að styrkja sjálfsmyndina. 

Reynsluráðning: Atvinnuleitendur sem vilja spreyta sig í starfi geta átt möguleika á 

að vera ráðnir í starfið til frambúðar, takist vel til. 

Starfsþjálfun: Atvinnuleitanda býðst að fá reynslu í starfi án skuldbindingar um 

ráðningu. 

Námsúrræði: Tölvunámskeið, bæði fyrir byrjendur og lengra komna, vinnuvéla- og 

meiraprófsnámskeið og fleira. 

Styrkir: Svæðismiðlanir veita einnig styrki fyrir atvinnuleitendur til þess að sækja sér 

þekkingu og menntun og auka þannig líkur sínar á atvinnumarkaði. 

Atvinnuleitendur sem nýta sér þessi úrræði fá greiddar atvinnuleysisbætur sem eru 

þó skilyrðum háðar. Vinnumálastofnun setur það sem skilyrði að úrræðið auki 

atvinnulíkur þess sem það nýtir. Atvinnuleitandi þarf einnig að hafa gert 

starfsleitarsamning (Vinnumálastofnun e.d. a).  

Ríkið er ekki eitt um að sjá um úrræði fyrir atvinnulausa. Mörg fyrirtæki bjóða upp á 

starfsþjálfun, færnimat og fleira. Stéttarfélögin hafa í gegnum tíðina þróað ýmis 

úrræði til að aðstoða fólk í tímabundnu atvinnuleysi til að styrkja það í 

starfsmenntun og öðru námi (Efling, e.d.). 

 

1.5. Mikilvægi atvinnu 

Til að skilja atvinnuleysi þarf að skilgreina atvinnuþátttöku. Atvinnuþátttaka er 

hlutfall vinnuafls af heildarmannfjöldanum. Á Íslandi telst einstaklingur sem starfar 

að jafnaði 35 klukkustundir á viku eða meira í fullu starfi. Einstaklingur telst vera í 

hlutastarfi vinni hann að jafnaði í eina til 34 klukkustundir á viku (Hagstofan, 2009). 

Eins og sjá má mynd 1 frá Hagstofu hér að neðan var atvinnuþátttaka Íslendinga árið 

2000 mest á meðal EES landana: 
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Atvinnuþáttaka í EES löndunum 

 

Mynd 1. Atvinnuþáttaka í EES löndunum árið 2000 (Hagstofa e.d) 

Samanburður var gerður á vinnutíma launamanna á Íslandi og í Danmörku. 

Íslendingar unnu að meðaltali 50 klukkustundir á viku en Danir 39 klukkustundir 

(Þingskjal 334. 2004 - 2005). Atvinnuþátttaka hér á landi hefur oft á tíðum verið 

mjög mikil og jafnvel sú hæsta meðal samanburðarþjóða (OECD, 2009).   

 

1.5.1. Skortskenning Marie Jahoda 

 Fjölmargar kenningar hafa verið settar fram um mikilvægi þess að einstaklingar hafi 

tækifæri til atvinnu. Kenning Marie Jahoda fjallar um mikilvægi þess að fólk hafi 

atvinnu, ekki einungis fjárhagslega heldur hafi hún einnig dulinn tilgang. Jahoda 

telur fimm dulin atriði hafi þau áhrif að manninum sé nauðsynlegt að hafa launaða 

atvinnu. Í fyrsta lagi má nefna að hafa skipulag í daglegu lífi. Í öðru lagi eru það 

félagsleg sambönd, bæði við vinnufélaga og einnig við viðskiptavini eða þá sem 

tengjast starfinu á einhvern hátt. Í þriðja lagi nefnir Jahoda stöðu eða metorð, að 

hafa ákveðna stöðu innan vinnunnar sem og samfélagsins í heild. Í fjórða lagi er 

virkni því manninum sé mikilvægt að vera virkur. Í fimmta lagi hefur vinnan oft 
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heildartilgang hjá fólki, hún er bæði lífsviðurværi og félagslega mikilvæg (Paul og 

Moser, 2006).  

Jahoda setur þessi fimm atriði inn í grunnþarfir fólks. Hversu mikið aðgengi 

einstaklingur hefur að þessum duldu þáttum hefur bein áhrif á velferð hans. Út frá 

kenningu Jahoda má álykta að atvinna sé fólki mikilvæg og hafi áhrif á andlegt 

heilsufar (Paul og Moser, 2006). 

 

1.5.2. Vítamínkenning Warrs 

Kenning Warrs fjallar einnig um mikilvægi vinnunnar. Warr líkti kostum þess að hafa 

atvinnu við vítamín eða fjörefni. Viss atriði (vítamín) í umhverfi fólks hafa mikil áhrif 

á velferð þess. Warr taldi þessi atriði vera: 

Tækifæri á að hafa vald. Möguleika á að nota færni og þekkingu, 
að hafa sýnileg markmið, kost á því að afla sér peninga, fjölbreytni,  
líkamlegt öryggi, samskipti og félagslega mikilsmetna stöðu (Paul 
og Moser, 2006, bls. 596). 

Þessi atriði eiga samkvæmt Warr að hafa áhrif á hegðun og líðan einstaklinga. Hafi 

einstaklingur mörg þessara atriða í umhverfi sínu á það að hafa góð áhrif á líðan 

hans. Sé of mikið af þeim, til dæmis of mikil fjölbreytni, getur það haft slæm áhrif. 

Kenningar Jahoda og Warr eiga það sameiginlegt að þær taka mið af félagslegu 

umhverfi fólks og aðstæðum (Paul og Moser, 2006).  

 

1.5.3. Kenning Fryers um eðli mannsins 

Kenning Fryers gengur út frá manneskjunni sem virkum geranda. Kenningin fjallar 

um hvernig fólk sé í eðli sínu, það taki frumkvæði og sé knúið áfram af innri hvötum 

og framsýni. Einstaklingar leitast við að vera sjálfstæðir, þeir sýna skilning,  hafa 

áhrif og takast á við atburði út frá persónulegum gildum og framtíðarvæntingum. 

Þegar einstaklingur missir vinnuna og verður atvinnulaus takmarkast þessi atriði 

verulega. Efnisleg fátækt, óöryggi varðandi framtíðina, takmarkað félagslegt vald og 

fordómar sem tengjast atvinnulausum setja mark sitt á tilveru þess atvinnulausa. 
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Fryer taldi að þessi takmörkun sem verður í lífi atvinnulausra geti leitt til andlegrar 

vanlíðunar. Kenningar sem einblína á einstaklinginn, líkt og kenning Fryers, miða að 

því að manneskjan sé virkur gerandi. Horft er á hvaða viðhorf og þekking manneskja 

taki með sér í aðstæður sem hún þekkir ekki og eru erfiðar (til dæmis atvinnuleysi) 

frekar en að skoða hvaða takmörk henni eru sett í þessum aðstæðum. Aðrar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á atvinnu og atvinnuleysi sýna að vanlíðan er ekki 

einungis tengd atvinnuleysi heldur hversu skuldbundið fólk er vinnu sinni. Í 

niðurstöðum rannsóknar sem var framkvæmd af Paul og Moser (2006) mátti sjá að 

einstaklingar með litlar skuldbindingar gagnvart atvinnu sinni fundu oft fyrir 

takmarkaðri vanlíðan við að verða atvinnulausir. Á móti kom að þeir sem höfðu 

verið hvað mest skuldbundnir starfi sínu fundu fyrir vanlíðan þegar þeir urðu 

atvinnulausir (Paul og Moser, 2006).  

Af umræðunni um má sjá að atvinnuleysi þykir í flestum tilvikum neikvætt og  er ef 

til vill eitt af helstu vandamálum nútíma velferðarríkja. Oft er rætt um að ríkið eigi 

að sjá fólki fyrir atvinnu, það er „betra“ fyrir ríkið að fólki þiggi laun fyrir vinnu sína 

en fái atvinnuleysisbætur sem greiddar eru úr ríkissjóði. En ástæðan er einnig sú að 

vinnan er ekki einungis mikilvæg fólki launanna vegna, heldur er hún einnig tákn um 

metorð og segir til um stöðu fólks í þjóðfélaginu. Þannig getur vinnan veitt fólki 

lífsgleði og gefið lífinu tilgang. Fólk skilgreinir sig oft út frá starfinu og sjálfvirðingin 

er fólgin í starfsheitinu. Einstaklingur sem starfar sem félagsráðgjafi skilgreinir sig 

sem slíkan, ekki aðeins á meðan hann sinnir starfinu sínu átta tíma á dag. Hann er 

félagsráðgjafi og þannig skilgreinir hann sig sem manneskju. Það byggist upp 

sjálfsvirðing hjá fólki vegna atvinnu sinnar, hluti af því er að vera samþykktur af 

vinnufélögunum og fá að taka þátt í að vinna að markmiðum vinnustaðarins 

(Hólmfríður Gunnarsdóttir, 1994). 

 

1.6. Afleiðingar atvinnumissis og atvinnuleysis 

Afleiðingar atvinnuleysis hafa verið algengt rannsóknarefni síðustu áratugi. Eftir 

iðnbyltinguna og rétt eftir að atvinnuleysi var orðið að samfélagsvanda var farið að 
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rannsaka félagsleg og sálræn áhrif þess. Í gegnum tíðina hefur einnig verið  deilt um 

áhrif atvinnuleysi á heilsufar. Settar hafa verið fram tilgátur um hvort atvinnuleysi 

hafi slæm áhrif á heilsufar eða þeir sem hafi slæma heilsu eigi erfiðara með að halda 

starfi. Síðustu ár hafa fjölskyldurannsóknir sem varða atvinnuleysi verið algengar. 

Þar er því velt upp hvort afleiðingar atvinnuleysis séu í raun mun alvarlegri fyrir 

fjölskyldur en áður hefur verið talið (Janlert, 1991; Schliebner og Peregoy, 1994).  

Flestar rannsóknir á afleiðingum atvinnuleysis eiga einkum við einstaklinga sem eru 

atvinnulausir og hafa verið það í einhvern tíma. Afleiðingar atvinnumissis hafa ekki 

verið vinsælar meðal fræðimanna. Það er munur á að verða fyrir atvinnumissi og því 

að vera atvinnulaus í einhvern tíma.  Þeir sem eru atvinnulausir geta verið það af 

mörgum ástæðum og því hljóta afleiðingarnar að vera misjafnar. Þeir sem hins vegar 

verða fyrir starfsmissi velja það ekki og getur þess vegna reynst viðkomandi töluvert 

áfall (Helena Jónsdóttir, 2009). 

 

1.6.1. Atvinnumissir 

Eins og greint hefur verið frá hafa rannsóknir sýnt fram á mikilvægi þess að fólk hafi 

atvinnu. Ekki aðeins vegna lífsafkomu heldur einnig vegna þess að vinnan hefur áhrif 

á sjálfsmynd fólks og félagslega stöðu þess. Hve skuldbundið fólk er starfi sínu hefur 

mikil áhrif á afleiðingar þess að verða fyrir starfsmissi. Sumir hafa líkt starfsmissi við 

það að fá óvænt frí og vænst þess að önnur tækifæri bíði við hornið. En eftir að hafa 

verið atvinnulaus í einhvern tíma hafi margir fundið fyrir kvíða og örvæntingu 

(Burnett, 1994; Paul og Moser, 2006).   

Rannsókn Straussner og Phillips (1999) var byggð á eigindlegum viðtölum við 10 

fjölskyldur og upplifun þeirra af atvinnumissi fyrirvinnunar. Upplifun fjölskyldnanna 

af atvinnuleysinu var skipt upp í sjö stig og fyrsta stigið atvinnumissir var tímabil sem 

einkenndist af áfalli, reiði og svikum. Það stig hófst strax eftir að hafa misst starfið 

og gat staðið frá viku upp í þrjá mánuði. Þeir sem misstu starfið höfðu í mörgum 

tilfellum heyrt af því að líkur væru á uppsögnum á vinnustaðnum og voru því undir 

það búnir að fá uppsagnarbréfið. Maki þess sem missti starfið átti oft á tíðum mun 
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erfðara með að takast á við áfallið. Allar tíu fjölskyldunnar ákváðu að halda fyrri 

lífstíl og voru vongóðar um að sá atvinnulausi myndi finna sér nýtt starf innan tíðar 

(Straussner og Phillips, 1999). 

Fjöldauppsagnir urðu hér á landi í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008. Ætla má 

að mikið áfall sé að missa starf sitt og þar með lífsviðurværið. Áfallið gæti hafa verið 

minna í ljósi samfélagslegra aðstæðna. Flestir á Íslandi vissu að efnahagsástandið 

væri slæmt, íslenska ríkið var í nokkrum tilfellum búið að yfirtaka fjármálastarfsemi 

fyrirtækja og uppsagnir voru algengar. Helga Jónsdóttir rannsakaði áhrif starfsmissis 

á þá einstaklinga sem sagt var upp í fjöldauppsögnunum. Helstu niðurstöður þeirra 

rannsóknar voru að félagslegur stuðningur dragi að verulegu leyti úr neikvæðum 

afleiðingum atvinnumissis, svo sem þunglyndis og kvíða. 16% þátttakanda fundu 

fyrir þunglyndi í kjölfar atvinnumissis og 20,7% fundu fyrir kvíða. Atvinnustaða 

þátttakenda þegar þeir svöruðu könnuninni hafi mikil áhrif á líðan þeirra. Þeir sem 

höfðu þá fengið fasta vinnu voru í minni hættu á að verða þunglyndir en þeir sem 

voru aðeins komnir í tímabundið starf (Helena Jónsdóttir, 2009). Fleiri rannsóknir 

hafa sýnt að áhrif atvinnumissis vara áfram þrátt fyrir að einstaklingur hafi verið 

ráðinn í annað starf. Margir finna fyrir kvíða og óöryggi varðandi það að verða 

jafnvel sagt upp í nýja starfinu þar sem þeir hafa litla starfsreynslu á vettvanginum 

og eru nýir á vinnustaðnum (Straussner og Phillips, 1999).  

 

1.6.2. Afleiðingar atvinnuleysis 

Út frá umræðu um atvinnuleysi og afleiðingar þess má sjá að nokkrar breytur hafa 

úrslitaáhrif hversu alvarlegar afleiðingarnar geta orðið. Þessar breytur eru hve lengi 

einstaklingur er atvinnulaus, hversu mikinn félagslegan stuðning hann hefur, hverjar 

aðstæðurnar eru, hversu mikilvægt starfið er, fjárhagslega og félagslega, hvort hann 

hafi einhvern tíma á ævinni þurft að glíma við kvíða og/eða þunglyndi og hvernig 

fordómar eða almenningsálitið varðandi atvinnuleysi er í samfélaginu. Áhrifum 

atvinnuleysis verður hér að neðan skipt upp í flokka félagslegra-, sárænna og 

heilsufarslegra afleiðinga á einstaklinga. Að lokum verður fjallað stuttlega um 
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samfélagslegar afleiðingar atvinnuleysis (Burnett, 1994; Halldór S. Guðmundsson, 

2008).  

 

1.6.2.1. Sálrænar afleiðingar atvinnuleysis 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt samband á milli sálrænna erfiðleika hjá 

einstaklingum og atvinnuleysis. Atvinnuleysi tengist ekki bara sálrænni vanlíðan 

heldur veldur henni. Niðurstöður rannsóknar á ýmsum hópum samfélagsins sýndi að 

9% einstaklinga í atvinnu finna fyrir sálrænum kvillum samanborið við 23% 

atvinnulausra (Paul og Moser, 2006). Rannsóknir hafa einnig sýnt að fátækt er 

stærsti orsakaþátturinn þegar kemur að sálrænum vandkvæðum atvinnulausra. Í 

kapítalísku samfélagi veita peningar fólki þátttöku að samfélaginu, tilfinningu fyrir 

stjórn og valdi og þannig getur einstaklingur komið sér upp lífsstíl. Að verða 

atvinnulaus og missa mánaðarlegar tekjur getur því haft slæm áhrif á sjálfsmynd 

einstaklings. Við það að fara á atvinnuleysisbætur getur hann þurft að breyta lífsstíl 

sínum, minnka við sig neyslu og fleiru sem áður hélt uppi stöðu hans. 

Fjárhagserfiðleikar geta einnig valdið miklum kvíða hjá fólki og langvarandi kvíði 

getur leitt til þunglyndis og/eða annarra líkamlegra sjúkdóma (Rantakeisu og 

Hagquist, 1999). 

Fólk sem verður fyrir starfsmissi/uppsögn og þarf að glíma við atvinnuleysi til lengri 

tíma finnst undantekningarlaust að sjálfsvirðing þeirra bíði hnekki. Margir skilgreina 

sig út frá starfsheitinu og vinnustaðnum og því verður sjálfsmyndin oft lakari og 

hinum atvinnulausa getur fundist hann vera minni maður en aðrir. Margir fara að 

bíða eftir betra starfi og missa þá skyn á verðmæti tímans. Eilíf bið getur haft slæm 

áhrif á sálarlíf fólks (Jón Björnsson, 1994). Í rannsókn Schliebner og Peregoy (1994) 

um áhrif langtímaatvinnuleysis á fjölskylduna kom meðal annars fram að 

fjölskyldufeður upplifðu meiri persónuleg vandkvæði en aðrir. Þeir upplifðu að þeir 

bæru mikla ábyrgð gagnvart fjölskyldunni sem fyrirvinna fjölskyldunnar. Sumir feður 

upplifðu enn frekari vandkvæði þegar þeir þurftu að vera heima og sinna húsverkum 

og börnum því fjölskyldan sá sér þá ekki fjárhagslega fært að greiða gjöld vegna 
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leikskóla eða daggæslu. Líklegt má telja að vandkvæði feðranna stafaði af því að 

hlutverk heimavinnandi húsföðurs stríddi á móti samfélagslegum viðmiðum um 

hlutverk kynjanna (Schliebner og Peregoy, 1994).  

 

1.6.2.2. Félagslegar afleiðingar 

Það er manninum eðlislægt að vera hluti af hóp og eiga í samskiptum við annað fólk. 

Síðustu ár hefur aukin áhersla verið lögð á  hópefli á vinnustöðum og því oft 

myndast traust vinasambönd hjá samstarfsfólki. Vinnan er því félagslega mikilvæg 

fyrir einstaklinga. Laun eru efnahagsleg gæði og með þeim getur fólk leyft sér 

ýmislegt sem krefst félagslegra samskipta, sem dæmi mætti nefna til 

frístundaiðkunar eða að halda matarboð fyrir vini sína. Þannig hefur atvinnuleysi 

afleiðingar á þátttöku einstaklings í félagslífi (Rantakeisu, Starrin og Hagquist, 1999).  

Félagslegar afleiðingar eiga þó ekki einungis við þann atvinnulausa heldur einnig 

fjölskyldu hans og vini. Rannsóknir hafa sýnt að makar atvinnulausra eiga oft á 

tíðum erfitt uppdráttar vegna kvíða og fjárhagserfiðleika. Það hefur einnig fundist 

jákvætt samband á milli skilnaðar og atvinnuleysis en það skýrist af mörgu leyti af 

lengd hjónabandsins. Þeir sem hafa verið saman til lengri tíma eða giftir eiga 

auðveldara með að takast á við erfiða atburði líkt og atvinnuleysi. Atvinnulausar 

konur í hjónabandi virðast eiga auðveldara með að takast á við atvinnuleysið heldur 

en karlar í hjónabandi. Ef til vill er það vegna kynjahlutverka en konum finnst 

hjónabandið  vera verndandi og körlum finnst þeir hafa ákveðnu 

framfærsluhlutverki að gegna gagnvart fjölskyldunni og hjónabandinu (Caplan, Levy 

og Howe, 2004; Eliason og Storre, 2009). 

Eftir því sem fjárhagserfiðleikar verða meiri og atvinnuleysistímabilið lengist eykst 

streita í fjölskyldunni. Margar rannsóknir hafa skýrt frá mikilvægi þess að 

atvinnulausir hafi gott stuðningsnet og skilning fjölskyldu sinnar. Sá stuðningur 

dvínar oft í samræmi við lengd atvinnuleysis. Sameiginlegum tómstundum 

fjölskyldunnar fækkar þegar hún á í fjárhagserfiðleikum. Fjárhagslegir erfiðleikar 

hafa mikil áhrif á börn sem oft á tíðum þurfa að hætta sínum tómstundaiðkunum og 
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njóta ekki sömu efnislegra gæða og aðrir jafnaldrar þeirra. Oftar en ekki þarf makinn 

að auka við sig vinnu og verður því álagið meira á hann. Þeir sem eru atvinnulausir 

eiga það til að draga sig til hlés og finna fyrir samviskubiti. Það getur haft áhrif á 

fjölskylduna sem finnst sá atvinnulausi vera að útiloka þau (Straussner og Phillips, 

1999).  

 

1.6.2.3. Áhrif atvinnuleysis á heilsufar  

Áður fyrr var talið að slæm heilsa væri orsök atvinnuleysis. Þeir sem ekki væru  

heilsuhraustir gætu ekki sinnt starfi sínu, þeir væru sífellt frá vinnu og því frekar sagt 

upp þegar kreppti að á vinnumarkaði. Samband heilsu og atvinnu er þó ekki 

einstefnumiðað varðandi þessi atriði því það hefur sýnt sig að atvinnuleysi veldur 

heilsutjóni (Janlert, 1991).  Kvíði, of hár blóðþrýstingur, svefnleysi og þunglyndi eru 

meðal algengra kvilla sem geta komið í kjölfar atvinnuleysis og orðið að langvarandi 

heilsuleysi. Atvinnuleysi getur leitt til hvers kyns misnotkunar á áfengi og 

vímuefnum. Það hefur þó verið meira meðal karla, þeir leita frekar í áfengi en konur 

og geta þá þróað með sér langvarandi sjúkdóma sem tengjast áfengisneyslu 

(Matthías Halldórsson, 2008; Halldór S. Guðmundsson, 2008). 

 

1.6.2.4. Samfélagslegar afleiðingar 

Atvinnuleysi hefur löngum verið eitt af helstu vandamálum velferðarríkja nútímans. 

Riegle (1982) rannsakandi við John Hopkins háskólann komst að því að þegar 

atvinnuleysi hækkaði um 1%, fjölgaði sjálfsmorðum um 4,1%, morðum fjölgaði um 

5,7%, dánarorsökum fjölgaði af völdum hjartasjúkdóma, lifrasjúkdóma og 

streitutengdra sjúkdóma um 1,9% og 4,3% fleiri karlar og 2,3% fleiri konur voru 

lagðar inn á geðsjúkrahús. Fjölmargar rannsóknir hafa einnig sýnt þetta samband á 

milli atvinnuleysi og dánartíðni (Schliebner og Peregoy, 1994).  

Rannsókn sem gerð var á líðan barna á Norðurlöndunum árið 1984 og svo aftur 

1996 sýndi að aukið atvinnuleysi í þjóðfélaginu eykur álag á fjölskyldur hvort sem 
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þær eru í launaðri vinnu eða ekki. Það sýndi sig einnig að þegar efnahagslegur 

samdráttur varð í þjóðfélaginu dró úr magni og gæðum velferðarþjónustu, s.s. skóla, 

daggæslu og heilbrigðisþjónustu (Pedersen, Holstein og  Köhler, 2005). 
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2. Foreldrahlutverk 

 

2.1. Sögulegt samhengi 

Í gegnum tíðina hefur saga og menningararfleið í bland við ytri umgjörð, afkomu og 

lífsskilyrði mótað og haft áhrif á fjölskyldur og hlutverk einstaklinga innan hennar. 

Segja má að samfélagið gegni sama hlutverki gagnvart fjölskyldum og foreldrar 

gegna gagnvart börnum sínum. Samfélaginu ber að stýra og vernda fjölskyldur og 

stuðla þannig að því að æskilegir og viðurkenndir þættir fái notið sín og nái að 

þroskast og dafna. Fjölskyldan er næm fyrir ytri og innri áhrifum og má segja að ytri 

aðstæður, í formi jafnréttis á atvinnumarkaði hafi mikla þýðingu svo fjölskyldur finni 

eigin innri stöðugleika. Það sem einnig er sammerkt samfélaginu í heild og 

einstaklingum innan fjölskyldunnar er að samfélög breytast, þroskast og mótast 

með tímanum líkt og einstaklingurinn gerir á sínu æviskeiði. Hlutverk samfélagsins 

og það hlutverk sem það gegnir gagnvart fjölskyldum er því breytileg milli tímabila 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Í kjölfar iðnbyltingarinnar og með auknu jafnrétti kynjanna hafa móður- og 

föðurhlutverk tekið miklum breytingum og þarfir fyrir samfélagslegt aðhald og 

samfélagslega umhyggju hafa gjörbreyst á einni öld. Fjölskyldan sem helsti 

framleiðslu-, umönnunar-, uppeldis- og mótunaraðili þekkist ekki í dag í þeirri mynd 

sem hún þekktist á árum áður. Fjölskyldur hafa skroppið saman frá því að búa 

saman 3-4 kynslóðir í það sem nú er algengast; foreldrar og börn. Þar af leiðandi 

gera fjölskyldur auknar kröfur á stofnanir samfélagsins um aðhald og umhyggju 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Hefðbundin hlutverkaskipting kynja bæði utan og innan veggja heimilisins hefur 

breyst gríðarlega. Þar hafa innri þættir eins og hollustubönd, tryggð og jafnrétti áhrif 

líkt og ytri áhrif eins og hollusta við menningararf. Hlutfall kvenna sem vinnur utan 

heimilis fór úr 20% í 80% á 40 árum og nú er svo komið að um 85% kvenna starfar 

utan heimilis að jafnaði.  
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Þessar miklu breytingar hafa gert það að verkum að fjölskyldur hafa tekið upp 

ákveðið kerfi þar sem réttlæti, völd, samningsstaða, viðmið og hollusta gilda innan 

hennar. Nái fjölskyldur ekki jafnvægi getur það bitnað á veikari meðlimum 

fjölskyldunnar. Slíkt ógnar velferð fjölskyldna og dregur úr áhrifamætti hennar sem 

einingar (Berk, 2007). 

 

2.2.  Fjölskyldan 

Fjölskyldan og málefni fjölskyldunnar er nokkuð sem allar manneskjur eiga 

sameiginlega og snertir flestalla á persónulegan hátt. Fjölskyldan er sú eining sem 

hefur mest mótunaráhrif á yngstu meðlimi samfélagsins. Eldri kynslóðir fjölskyldna 

flytja og miðla reynslu og gildum til yngri kynslóða og má því segja að fjölskyldur sé í 

raun gangþráður samfélagsins. Fjölskyldan er samfélaginu lífsnauðsynleg, kynslóðir 

hafa gagnkvæm áhrif á hvor aðra og veita samfélaginu þannig það aðhald sem þarf 

til að halda jafnvægi (Newman og Grauerholz, 2002).   

Innri og ytri hagir fjölskyldna haldast oft í hendur. Eins og áður hefur komið fram er 

fjölskyldan er sú eining sem hefur hvað mest áhrif á einstaklinga og getur það haft 

skaðleg áhrif þegar ytri breytingar ógna þeim takti sem fjölskyldur og kynslóðir hafa 

mótað með sér í gegnum árin.  Samspil einstaklinga, fjölskyldna og stofnana 

samfélagsins hafa áhrif á samfélagsþróunina. Atvinna og menntun hafa jákvæð áhrif 

á fólk og þar með fjölskylduna sem skilar sér út í samfélagið og til baka til 

einstaklinganna (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Fjölskyldan er allajafna næm fyrir innri og ytri áhrifum og því mikilvægt að hún njóti 

aðhalds þegar róttækar breytingar eiga sér stað. Við atvinnumissi eða atvinnuleysi 

til lengri tíma geta ímyndir og hlutverk fjölskyldumeðlima riðlast og við slíkar 

breytingar getur reynst fjölskyldunni reynst erfitt að finna sér nýjan farveg til að fóta 

sig að nýju. Spenna getur myndast sem leiðir af sér að fjölskyldan sem stofnun 

kastast á milli nýrra og gamalla gilda svo sem hlutverkaskipting sem með tímanum 

gæti auðveldlega liðað hana í sundur.  Mikilvægt er að stjórnvöld haldi utan um 

fjölskyldur og reyni eftir fremsta megni að stuðla að því að æskilegir áhrifaþættir fái 
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að halda áfram að vaxa og dafna innan fjölskyldna. Velferð fjölskyldna er afar 

mikilvæg samfélagsþróuninni (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Fjöldi erlendra rannsókna hefur sýnt fram á að félagslegur stuðningur getur skipt 

sköpum þegar kemur að því að draga úr áhrifum ofbeldis og vanrækslu innan 

fjölskyldna. Stuðningurinn þarf bæði að vera óformlegur og formlegur. Óformlegur 

stuðningur er að finna innan fjölskyldunnar en formlegur stuðningur er veittur af 

hinu opinbera. Báðir hafa það meginmarkmið að létta undir álagi sem fjölskyldur 

kunna að búa við. Óformlegur stuðningur má kalla huglægan stuðning sem hægt er 

að veita með tilfinningalegum stuðningi eða öðru sem ekki endilega krefst fjárútláta. 

Formlegur stuðningur er aftur á móti í formi fjárstyrkja, hvort sem hann er veittur 

beint formi styrkja beint eða óbeint (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2009). 

 

2.2.1. Að eignast barn 

Talið er að um 70% fullorðinna verði foreldrar einhverntíma á lífsleiðinni. 

Meðalaldur foreldra við fæðingu fyrsta barns fer stöðugt hækkandi. Fólk býr einnig 

að jafnaði lengur í foreldrahúsum og er almennt seinna að stofna eigið heimili 

heldur en áður tíðkaðist. Rannsóknir hafa sýnt að þeir einstaklingar sem hafi meiri 

menntun og leggja mikinn metnað í starfsframa eignast börn seinna en aðrir (Berk, 

2007). 

Eitt mikilvægasta og kröfuharðasta verkefni sem flestir fullorðnir takast á hendur á 

lífsleiðinni er að verða foreldri. Hlutverkið felur meðal annars í sér að sjá annarri 

manneskju fyrir sálrænum og líkamlegum þörfum og skapa aðstæður svo hún geti 

mótað með sér heilsteyptan og sjálfstæðan persónuleika. Tilkoma barns hefur 

óumdeilanlega áhrif á foreldra og sambandið þeirra á milli. Nýbökuðum eða 

tilvonandi foreldrum tekst misvel að takast á við ný hlutverk.  Til þess að foreldrar 

hafi góð og jákvæð áhrif á börn sín þurfa margir þættir að koma heim og saman. Í 

flestum tilfellum ríkir mikil eftirvænting þegar von er á nýjum fjölskyldumeðlimi í 

heiminn og flestir upplifa lífsfyllingu og tilhlökkun. Þessar innri tilfinningar haldast 

þó mjög í hendur við ytri aðstæður og efnahag. Búseta og aðrir utanaðkomandi 
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þættir fara að skipta verðandi og nýbakaða foreldra enn meira máli en áður. 

Tilkoma barns hefur einnig persónuleg áhrif á fólk, til dæmis upplifa sumir 

frelsissviptingu og upplifa þá tilfinningu að geta ekki sinnt foreldrahlutverkinu,  

vinnu eða tómstundum líkt og áður (Sigrún Júlíusdóttir, 2001; Berk, 2007). 

 

2.2.2. Ólíkar fjölskyldugerðir 

2.2.2.1. Foreldrar í sambúð- hlutverkaskipti 

Hlutverkaskipti og sá taktur sem foreldrar þurfa að finna í samvinnu innan 

heimilisins getur verið flókinn og torsóttur. Staðreyndin er sú að konur starfa í 

langflestum tilfellum (85%) utan heimilis á Íslandi og einnig langflestir karlar. Vegna 

hefðbundinna eldri gilda og staðalímynda í bland við mannlegt eðli getur það reynst 

foreldrum strembið að finna sinn eigin innri takt. Upp geta komið 

hagsmunaárekstrar og jafnvel valdabarátta þar sem hvort um sig vill halda sínu 

upprunalega frelsi og sjálfsmynd þrátt fyrir nýtt hlutverk (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

 

2.2.2.2. Einstæðir foreldrar 

Eins og gefur að skilja eru verkefni sem einstæðir foreldrar standa frammi fyrir á 

margan hátt ólík verkefnum fjölskyldna þar sem tveir fullorðnir aðilar deila með sér 

verkefnum, sorgum og sigrum. Fyrir einstæða foreldra er þörf á utanaðkomandi 

aðstoð og hún er mikilvæg fyrir þær fjölskyldur. Því þýðir það oft á tíðum þörf fyrir 

meira vinnuframlag í þessum fjölskyldum en í þeim fjölskyldum þar sem tveir aðilar 

hafa vinnu utan heimilis. Lengri vinnudagar einstæðra foreldra koma þannig 

ótvírætt niður á börnum þeirra og uppeldisþáttum (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

 

2.2.3. Foreldrahlutverk 

Flestir eru sammála um að best sé að skilgreina fjölskylduna út frá viðhorfum fólks 

gagnvart hlutverki fjölskyldunnar. Innan félagsráðgjafarinnar hefur tíðkast sú 
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skilgreining að fjölskylda sé einfaldlega þeir sem búa saman, deila tilfinningum og 

ábyrgð, og eru siðferðilega skuldbundnir hvor öðrum. Á þeim tímum sem við lifum 

þar sem fjölbreytileiki og form samskipta eru jafn ólík og raun ber vitni er nánast 

ógerlegt að segja til um að ein afmörkuð skilgreining sé réttari en önnur. Hlutverk og 

gildi fjölskyldna gagnvart einstaklingum eru síbreytilegar og ólíkar eins og þær eru 

margar. Fjölskyldur og einstaklingarnir innan hennar finna sér leiðir til að finna sinn 

takt og sitt samningakerfi. Það sem allar fjölskyldur eiga þó sameiginlegt er að 

meðlimir hennar bindast ákveðnum tilfinningalegum og hagsmunalegum böndum 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 og barnalögum nr. 76/2003 er með foreldrum átt 

við þá sem fara með forsjá barns undir 18 ára aldri (til 20 ára í 

undantekningartilvikum). Grunnur forsjárskyldu er umhyggja og virðing 

foreldris/forsjáraðila gagnvart barni. Undir forsjárskyldur fellur ábyrgð forsjáraðila á 

persónulegum högum barns, svo sem menntun og dvalarstað og vera helsti 

forvarsmaður þess. Forsjáraðili skal sjá barni fyrir mat, klæði, skjóli og fræðslu og  

tryggja þannig efnalega og andlega velferð þess. Öllum börnum ber að tryggja 

þroskavænleg skilyrði og eiga þau rétt á fræðslu og umönnun við þeirra hæfi. 

Forsjárforeldrum ber að sýna börnum sínum virðingu og vernda fyrir andlegu og 

líkamlegu ofbeldi og vanvirðingu hvers konar. Öll börn eiga rétt á viðunandi 

uppeldisskilyrðum við hæfi og rétt á umgengni og forsjá beggja foreldra sé það 

börnunum fyrir bestu.  

Í 1 gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 segir að foreldrum beri skylda til að gæta 

velfarnaðar barna sinna og gegna forsjár- og uppeldisskyldum gagnvart börnum 

sínum eftir því sem hentar hag og þörfum barnanna. Sýna skal börnunum umhyggju, 

nærfærni og virðingu og tryggja þeim öruggustu uppeldisskilyrði sem völ er á. 

Jafnframt kemur fram í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að forsjárforeldrar séu 

ábyrgir fyrir uppeldi barns, bera höfuðábyrgð á því í samræmi við getu sína og 

fjárhagsaðstæður að sjá barni fyrir þeim lífsskilyrðum sem eru því nauðsynleg til að 

komast til þroska (Umboðsmaður barna, e.d.).  
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2.3. Kenningar um þarfir barna 

2.3.1. Þarfaþríhyrningur barna 

Þarfir barna fyrir vernd og stuðning er engum dulinn. Þarfaþríhyrningurinn á mynd 2 

hér að neðan er þýðing höfunda á The Assessment Framework.  

Þarfaþríhyrningurinn gengur út frá því að skilgreina þá þætti sem vernda og stuðla 

að velferð barna útfrá þremur samverkandi og tengdum þáttum. Þættirnir tengjast 

innbyrgðis í gegnum innri og ytri mótunarþætti. Þættirnir eru fjölskyldu- og 

umhverfisþættir, þættir tengdir þroskaþörfum barns og í þriðja lagi hæfni foreldra. 

Hver yfirþáttur hefur svo aðra undirþætti. Kenningin gengur út frá þeim þáttum sem 

taldir eru skipta hvað mestu máli þegar kemur að þroska og velferð barna 

(Stevensson, 2007).   

 

Mynd 2. Þarfaþríhyrningur barna (Stevensson, 2007). 

Sambærileg sjónarmið koma fram hjá Sigurði Rafn A. Levy og Vilborgu G. 

Guðnadóttir í fyrirlestri á barnaráðstefnu þann 4. mars 2010. Þau telja að vernd sé 

ein grunnstoð í velferð barna.  Í lífi barna þarf að vera til staðar fullorðinn aðili sem 

hefur trú á barninu, styrkir það og hvetur til athafna. Barnið þarf að finna að það sé 

elskað án skilyrða og því sinnt samkvæmt þroska þess og þörfum. Börnum þarf að 

vera sýnt traust og ákveðin mörk en jafnframt að fá að taka eigin ákvarðanir og læra 
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að bera ábyrgð. Öll börn þurfa á vernd að halda gegn óþarfa áhyggjum og 

vandamálum fullorðinna og eiga ekki að þurfa að takast á við verkefni sem ekki 

hæfa aldri þeirra og þroska (Sigurður Rafn A. Levy og Vilborg G. Guðnadóttir 

munnleg heimild, 4. mars 2010). 

Umhyggja er önnur grunnstoð velferðar barna. Börn þurfa að upplifa umhyggju frá 

fullorðnum. Finni barnið að það tilheyri og sé metið að verðleikum er líklegra að það 

verði að heilsteyptum einstaklingi, axli ábyrgð á eigin gjörðum og meti sjálfan sig að 

verðleikum. Búi barn yfir þessum eiginleikum er það líklegra til að sýna 

náungakærleik, bera virðingu fyrir öðrum og hafa raunhæft mat á sjálfum sér og 

öðrum. Einnig er það líklegra til að hafa trú á því að heimurinn sé góður og verður 

barnið þar af leiðandi líklegra til að gefa af sér á jákvæðan hátt og hafa trú á 

möguleikum sínum í lífinu (Sigurður Rafn A. Levy og Vilborg G. Guðnadóttir, 

munnleg heimild, 4. mars 2010). 

Þriðja grunnstoð til velferðar barna er þátttaka. Tvær fyrri grunnstoðirnar hafa mikið 

að segja um sjálfstraust barna til virkrar þátttöku og vilja til að hafa áhrif á eigið líf. 

Búi börn við viðunandi aðstæður, finna fyrir vernd og umhyggju eru þau líklegri en 

ella til að axla ábyrgð og finna leiðir til að gera sitt besta. Þau verða frekar tilbúin til 

að viðurkenna vanmátt og mistök og leita aðstoðar þegar þeim finnst þurfa og geta 

talað um það sem á þeim hvílir. Börnin verði virkir þátttakendur í daglegu lífi, eiga 

vini og sinna áhugamálum og hafa vilja til virkni og athafna (Sigurður Rafn A. Levy og 

Vilborg G. Guðnadóttir munnleg heimild, 4 mars 2010). 

 

 

 

 

 



29 

 

3. Atvinnuleysi í kjölfar efnahagskreppu 

  

Mælingar á atvinnuleysi hófust hjá Vinnumálastofnun árið 1957 og sameiginlega 

með Hagstofu Íslands árið 1980 (Karl Sigurðsson, 2009).  Atvinnuleysi á Íslandi hefur 

í gegnum tíðina verið heldur minna en hjá nágrannaþjóðunum og hefur verið að 

meðaltali 2% frá árunum 1980 – 2008. Atvinnuleysið hér á landi hefur verið nokkuð 

stöðugt fyrir utan sveiflu í atvinnulífinu sem varð á árunum 1992 – 1999. Þá fór 

atvinnuleysi hæst upp í 5% árið 1993 en þrátt fyrir það hefur atvinnuleysi á Íslandi 

mælst einna minnst á meðal OECD landana (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og Stefán 

Ólafsson, 1993; Vinnumálastofnun, 2009a). 

Frá því að mælingar hófust hefur atvinnuleysi yfirleitt verið meira meðal kvenna en 

karla. Atvinnuleysi var að jafnaði 1% meira á landsbyggðinni en á 

höfuðborgarsvæðinu fram til ársins 1995.  

Mynd 3. Fjöldi atvinnulausra á atvinnuleysisskrá eftir kyni frá 1980 til 2008 
(Vinnumálastofnun, 2009a) 
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3.1. Efnahagskreppan 2008 

Stór hluti fjármálakerfisins á Íslandi hrundi í september 2008. Mikil efnahagskreppa 

hófst í kjölfarið, jafnvel sú stærsta sem Íslendingar hafa nokkurn tíma gengið í 

gegnum. Staða almennings versnaði, íslenska krónan féll og þeir sem höfðu tekið 

gengistryggð lán stóðu frammi fyrir mun hærri afborgunum af lánum sínum. Vegna 

verðtryggingarinnar hækkaði höfuðstóll lána í íslenskum krónum sem og verðlag á 

matvöru og annarri neysluvöru. Fjöldauppsagnir urðu í kjölfarið, sumir misstu 

yfirvinnuna eða þurftu að taka á sig launaskerðingu (Félags- og 

Tryggingarmálaráðuneytið, 2009b).  

 

3.2.Atvinnuleysi í kjölfar kreppu 

Vegna efnahagskreppunnar varð samdráttur í íslensku efnahagslífi. Mörg fyrirtæki 

drógu saman reksturinn og í kjölfarið urðu hópuppsagnir. Þær voru helst í iðn- og 

þjónustugreinum sem tengdust byggingariðnaði. Vinnumálastofnun bárust 54 

tilkynningar um hópuppsagnir á árinu 2009.  Í þessum 54 hópum voru 1.789 

einstaklingar sem misstu vinnuna (Vinnumálastofnun, 2009b).  

Ef atvinnuleysið er borið saman á Íslandi á árunum 2008 og 2009 má sjá töluverðar 

breytingar hvað varðar fjölda og hópa atvinnulausra. Í september 2008 var 

atvinnuleysi 1,2%, það var komið í 5% um áramótin 2008/2009 og fór hæst í 9,1% í 

apríl 2009. Þegar atvinnuleysi var hæst í apríl var meðalfjöldi atvinnulausra tæplega 

15.000 manns. Margir voru áhyggjufullir vegna þess að þeir óttuðust að 

atvinnuleysið yrði meira með sumrinu þegar skólafólk og nýútskrifaðir nemar þyrftu 

vinnu. Raunin varð ekki sú því atvinnuleysið fór niður í 7,7% í ágúst þetta sama ár. 

Atvinnuleysi var að meðaltali 6,6% á árinu 2009 sem er það mesta síðan mælingar 

hófust.  Mynd 4 sýnir atvinnuleysi frá því að efnahagshrunið hófst á Íslandi fram til 

janúar 2010 (Vinnumálastofnun, 2008; Vinnumálastofnun, 2010) 



31 

 

 

Mynd 4. Hlutfall atvinnulausra á atvinnuleysisskrá frá september 2008 til janúar 2010 
(Vinnumálastofnun, 2010). 

Atvinnuleysi í lok janúar 2010 var 9,5% og hefur fjöldi einstaklinga á 

atvinnuleysisskrá aldrei verið meiri. Þó er raunin sú að janúar og febrúar hafa 

yfirleitt verið þeir mánuðir sem atvinnuleysi hefur verið hvað mest. Á mynd 6 má sjá 

að stærsti hópur atvinnulausra eru þeir sem hafa einungis lokið grunnskóla eða 52% 

en 14% háskólamenntaðra einstaklinga (Vinnumálastofnun, 2010). 

 

Mynd 5. Skipting atvinnulausra eftir menntun í janúar 2010 (Vinnumálastofnun, 2010). 
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Flestir atvinnulausra í janúar 2010 eru á aldrinum 20-30 ára. Fyrst eftir bankahrunið 

jókst atvinnuleysi mest meðal þeirra yngstu. Ungu fólki er yfirleitt sagt upp störfum 

á undan þeim eldri því þau eru með minni menntun og minni starfsreynslu. 

Atvinnuleysi hefur undanfarið verið mest meðal fólks yngra en 30 ára (Karl 

Sigurðsson, 2009).  

 

Mynd 6. Fjöldi atvinnulausra á atvinnuleysisskrá í janúar 2010 skipt eftir aldri 
(Vinnumálastofnun, 2010). 

 

3.3.Atvinnulausir foreldrar og börn 

Til að fá yfirsýn yfir atvinnuleysi meðal foreldra og stöðu þeirra var leitast eftir 

tölulegum upplýsingum frá Vinnumálastofnun, Hagstofu Íslands og Reykjavíkurborg. 

Út frá rannsóknarspurningu var óskað eftir upplýsingum um fjölda atvinnulausra 

foreldra og fjölda barna þeirra á framfæri. Þær kröfur voru einnig gerðar að gögnin 

næðu frá september 2008 svo hægt væri að bera saman við nýjustu gögn um 

atvinnuleysi. Foreldrar á aldrinum 35 ára og yngri eru tiltölulega nýlega búnir að 

stofna heimili og eru enn á barneignaraldri. Því var óskað eftir tölfræðilegum 

gögnum um fjölda atvinnulausra foreldra 35 ára og yngri og fjölda barna þeirra. 
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Einnig var óskað eftir upplýsingum um bakgrunn foreldranna svo sem menntun, 

lengd atvinnuleysis, búsetu og starfsvettvang.  Ekki var unnt að verða við því. Hér að 

neðan verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum gagnanna og notast við gröf og 

myndir höfunda til  skýringar. 

 

3.3.1.Reykjavíkurborg 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir tölfræðilegum gögnum Reykjavíkurborgar um 

atvinnuleysi. Gögnin eiga við um atvinnulausa foreldra 35 ára og yngri og börn 

þeirra, búsett í Reykjavík sem fengu fjárhagsaðstoð. Gögnin ná frá september 2008 

til janúar 2010. 

 

3.3.1.1. Foreldrar 

Árið 2009 fór atvinnuleysi hæst í 9% í aprílmánuði og fór svo minnkandi næstu 

mánuði á eftir. Því var hins vegar öfugt farið með foreldra 35 ára og yngri sem fengu 

veitta fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg. Fjölskyldunum fjölgaði yfir sumartímann 

og voru heimilin 100 í júní 2009 sem var þá 28% meira en í apríl þetta sama ár. Fjöldi 

heimila þar sem annar eða báðir foreldrar voru atvinnulausir og fengu  

fjárhagsaðstoð voru 976 á árinu 2009. Það er að meðaltali 81 heimili á mánuði. Ef 

bornar eru saman tölur yfir fjölda heimila í september 2008 má sjá 45% fjölgun í 

september 2009 eða frá 51 heimili í 74 heimili.  Á mynd 7 hér að neðan má sjá 

þróun fjölda heimila foreldra, 35 ára og yngri, sem fengu  fjárhagsaðstoð frá 

Reykjavíkurborg. 
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Mynd 7. Fjöldi heimila þar sem foreldrar 35 ára og yngri fengu fjárhagsaðstoð frá 
Reykjavíkurborg. 

Atvinnulausar einstæðar mæður voru stærsti hópurinn sem fékk fjárhagsaðstoð frá 

Reykjavíkurborg á þeim tíma sem gögnin ná yfir eða sá hópur náði yfir rúm 82% af 

öllum foreldrunum. Mæður á aldrinum 20 – 24 ára voru hlutfallslega flestar en þó 

áttu mæður 25 – 35 ára hlutfallslega fleiri börn. Atvinnulausum mæðrum fjölgaði 

um 26% frá september 2008 til september 2009. Fámennasti hópurinn sem fékk 

fjárahagsaðstoð frá Reykjavíkurborg voru einstæðir feður eða 5%. Enginn einstæður 

faðir var á aldursbilinu 20 – 24 ára og aðeins 1 – 2 á aldrinum 25 – 29 ára.  Hjón og 

sambýlisfólk voru 11,7% allra foreldranna í gögnunum. Ekki er unnt að sjá hvort 

annað foreldri sé atvinnulaust eða bæði, þau flokkast í sama hópinn 

„Hjón/sambýlisfólk með börn“.  Draga má þá ályktun að báðir foreldrarnir hafi verið 

atvinnulausir þar sem þeir höfðu ekki átt rétt á fjárhagsaðstoð ef annað foreldrið 

væri í starfi eða með laun yfir ákveðnu lágmarki.  
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Mynd 8. Hlutfall atvinnulausra foreldra 35 ára og yngri sem fengu fjárhagsaðstoð frá 
Reykjavíkurborg frá  september 2008 til september 2009. 

 

3.3.1.2. Börn 

Út frá gögnunum Reykjavíkurborgar mátti sjá aukningu á fjölda barna foreldra sem 

fengu fjárhagsaðstoð eða rúmlega 30% fjölgun barna frá september 2008 til 

september 2009.  

 

Mynd 9. Fjöldi barna á heimilum sem fengu fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg frá 
september 2008 til september 2009. 
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Börn atvinnulausra mæðra voru hlutfallslega stærsti hópur barnanna sem gögnin ná 

yfir eða 83,6%.  Fjölgun barna í þessari fjölskyldugerð var 21% frá september 2008 

og til september 2009. Hlutfall barna einstæða feðra á árinu 2009 var 4,5% af 

heildinni en þeim fjölgaði um 4% frá september 2008 til september 2009. Börn 

hjóna/sambýlisfólks var 14% en fjölgun frá september 2008 – september 2009 var 

10%. 

 

Mynd 10. Hlutfall barna eftir fjölskyldugerð á heimilum sem fengu fjárhagsaðstoð 
september 2008 til september 2009.  

 

3.3.2. Vinnumálastofnun 

Helstu niðurstöðum gagna Vinnumálastofnunar verður gerð grein fyrir hér að 

neðan. Gögnin ná eins og áður frá september 2008 til janúar 2009. Þau sýna fjölda 

foreldra 35 ára og yngri sem skráð voru atvinnulaus og hversu mörg börn þau höfðu 

á framfæri. 

3.3.2.1. Foreldrar 

 Fjöldi atvinnulausra foreldra 35 ára og yngri fór hæst í júní 2009, í 3.450 manns. 

Fjöldi atvinnulausra foreldra 35 ára og yngri  í september 2008 voru 556 á móti 2889 

í september 2009 en það gerir 419% hækkun á milli ára.  
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Mynd 11. Fjöldi foreldra 35 ára og yngri á atvinnuleysisskrá frá september 2008 til janúar 
2010. 

Ekki var unnt að reikna út hve mörg börn áttu atvinnulausa foreldra á árinu 2009 þar 

sem aðeins voru upplýsingar um fjölda í hverjum mánuði. Væri það lagt saman gætu 

sum börnin verið að teljast aftur og aftur. Því var farin sú leið að reikna út meðaltal 

barna á mánuði árið 2009. Flestir foreldranna sem voru atvinnulausir árið 2009 átti 

eitt barn eða 56,8% foreldra. Aðeins 0,29% áttu fimm eða fleiri börn. 

 

Mynd 12. Hlutfall foreldra 35 ára og yngri á atvinnuleysisskrá eftir fjölda barna að meðaltali  

á mánuði á árinu 2009. 
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3.3.2.2. Börn 

Í byrjun árs 2009 fjölgaði börnum atvinnulausra foreldra. Fjöldi barna fór hæst  í 

5.465 börn í apríl 2009 en almennt atvinnuleysi var hvað hæst á þeim tíma eða 9,1% 

(Vinnumálastofnun, 2009c). Fjöldi barna í september 2008 var 881 í samanburði við 

4.474 í september 2009 sem gerir 407% hækkun.  

 

Mynd 13. Fjöldi barna sem eiga atvinnulausa foreldra 35 ára og yngri á atvinnuleysisskrá frá 
september 2008 til janúar 2010. 

 

3.5. Rannsóknir á högum íslenskra barna eftir efnahagshrun. 

Til að fylgjast með stöðu barna á Íslandi hafa rannsakendur leitast við að kanna  

aðstæður barna á Íslandi. Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar 

Ungt fólk 2009 og svo verkefninu Hvernig er að vera barn á Íslandi. 

 

3.5.1. Ungt fólk 2009 

Ungt fólk er heiti á rannsókn sem unnin hefur verið af menntamálaráðuneytinu frá 

1992.  Rannsóknin byggist á umfangsmiklum spurningalistum sem lagðir eru fyrir 

börn í skólum. Nýjasta rannsóknin var lögð fyrir börn í febrúar 2009. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að íslenskum börnum líður almennt betur árið 
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2009 en árið 2006. Munurinn á milli áranna 2006 og 2009 á líðan barna og 

samskiptum við foreldra er ekki afgerandi en þó einhver. Hér að neðan verður 

fjallað nánar um niðurstöður rannsóknarinnar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2009). 

Nemendur í 9. og 10. bekk  fóru hlutfallslega sjaldnar í bíó, kaffihús eða í teiti miðað 

við árin áður. Þó var lítil breyting á öðru tómstundastarfi, s.s. félagsmiðstöðvum, 

skátum, æskulýðsstarfi eða tónlistarnámi eða í myndmennt. Nemendur eyddu þó 

meiri tíma með foreldrum sínum og sýndu niðurstöður að 37% stráka og 40% 

stelpna eru nær alltaf með foreldrum sínum utan skóla árið 2009 miðað við 32% 

stráka og 34% stelpna árið 2006. Árið 1997 sögðust 17% barna nær aldrei vera með 

foreldrum sínum en árið 2009 voru þau 10%. Nemendur voru spurð með hverjum 

þau eyddu mestum tíma með um helgar og samkvæmt því hefur þeim fjölgað sem 

kjósa að vera með foreldrum. Árið 2009 var sama hlutfall 45% stelpna og stráka en 

árið 2006 voru strákarnir 38% en stelpurnar 36%. Færri nemendur höfðu rifist 

alvarlega við foreldra sína síðustu 12 mánuði árið 2009 heldur en árið 2006. Árið 

2006 svöruðu 41% stelpna og 33% stráka því játandi að hafa rifist alvarlega við 

foreldra sína, en árið 2009 voru hlutföllin 36% stelpna og 27% stráka. Einnig hafði 

lægra hlutfall nemenda séð foreldra sína í alvarlegu rifrildi síðustu 12 mánuði árið 

2009 en 2006 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2009). 

Eftirlit foreldra með börnum hafði aukist samhliða samveru. Börnin voru til dæmis 

spurð hvort foreldrar þeirra vissu hvar þau væru á laugardagskvöldum. Árið 2006 

svöruðu 20% stráka og 16% stelpna því að foreldrar þeirra vissu sjaldan eða nær 

aldrei um þau á þessum tíma en árið 2009 voru það 16% stráka og 12% stelpna. Árið 

2000 sögðust um 46% stráka og 50% stelpna að þau hefðu verið úti eftir miðnætti 

einu sinni eða oftar síðustu sjö dagana fyrir könnun.  Árið 2009 var hlutfallið 37% 

meðal stelpna og 36% meðal stráka (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2009). 

Spurt var út í sjálfmynd nemenda og hve ánægðir þeir væru með lífið. Hærra hlutfall 

stelpna en drengja sögðu að fullyrðingin: „Ég er ánægð/ur með lífið” lýsti sér ekki 

nógu vel eða alls ekki eða 12% stráka og 16% stelpna árið 2009 miðað við 11% 
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drengja og 18% stelpna árið 2006. Staðhæfingin: „Ég er hamingjusöm/samur“ sögðu 

13% stráka og 14% stelpna að lýsti þeim ekki árið 2009 en 12% stráka og 16% 

stelpna árið 2006 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2009). 

Hvað varðar sýn nemenda á fjölskyldu sína og stöðu hennar sögðu 42% nemenda í 

9. og 10. bekk hana vera betur stæða miðað við aðrar en það er sama hlutfall og árið 

2006.  Álíka vel stæðar og aðrar fjölskyldur töldu 46% nemenda 2009  miðað við 

51% 2006. Verr stæðar en aðrar fjölskyldur svöruðu 12% nemenda árið 2009 miðað 

við 7% 2006. Hvort foreldrar væru illa stæðir fjárhagslega árið 2009 svöruðu 4% 

stráka og 7% stelpna að það ætti oft eða nær alltaf við miðað við 3% stráka og 4% 

stelpna árið 2006. Mjög sambærilegar niðurstöður voru á svörum nemenda árið 

2009 og 2006 á hvort foreldrar hefðu efni á brýnustu nauðsynjum eða hefðu efni á 

að borga tómstundir barna sinna. Hærra hlutfall nemenda hafði upplifað 

atvinnumissi foreldra síðustu 12 mánuði árið 2009 eða 16% stráka og stelpna miðað 

við 10% stráka og 11% stelpna árið 2006 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2009). 

 

3.5.2. Umboðsmaður barna 

Umboðsmaður barna fór af stað með skólaverkefnið Hvernig er að vera barn á 

Íslandi? sem stóð yfir veturinn 2008 – 2009. Verkefnið átti að gefa börnum tækifæri 

á að segja skoðun sína á fjölbreyttan hátt. Verkefnið byggist á tveimur greinum 

barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 12. grein sem fjallar um rétt barns til að láta 

skoðanir sínar í ljós og hafa áhrif og 13. grein sem fjallar um tjáningarfrelsið. Öllum 

grunn- og leikskólum landsins var boðið að taka þátt í verkefninu og höfðu kennarar 

og nemendur ákvörðunarrétt um hvernig það yrði unnið. Til grundvallar voru 

nokkrar spurningar sem börnin áttu að leitast við að svara eins og t.d. „Hvernig ættu 

góðir foreldrar að vera?“ „Hvað er góð mamma og góður pabbi?“ „Hvernig ætti 

góður kennari að vera?“ „Hvað finnst mér best og verst í skólanum?“ Einnig var 

spurt hvernig það væri að vera barn á Íslandi. Alls bárust yfir 1000 verk úr 23 leik- og 

grunnskólum (Umboðsmaður barna og börn á Íslandi, 2009).  
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Niðurstöður verkefnisins voru að verkin gáfu ákveðna sýn inn í heim barna. Börnum 

virðist almennt líða vel á Íslandi. Fjölskyldan er þeim mikilvæg og þau vilja samveru 

með henni. Börnin veltu mikið fyrir sér vináttu og einelti og virtust hafa áhyggjur af 

því. Út frá verkum barnanna mátti sjá að þau eru stolt af þjóðerni sínu og voru orðin 

leið á umfjöllun fjölmiðla og umræðunni í þjóðfélaginu um efnahagsástandið 

(Umboðsmaður barna og börn á Íslandi, 2009).  
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4. Afleiðingar atvinnuleysis á foreldrahlutverk og börn 

 

Atvinnuleysi getur haft áhrif á fjárhagsstöðu og lífsgæði, athafnaþörf og virkni, 

metorð og sjálfstraust, félags- og fjölskyldutengsl. Í þessum kafla verður farið í 

helstu afleiðingar atvinnuleysis á foreldra út frá sjónarhornum kreppukenninga, 

skortskenningu Jahoda, vítamínkenningu Warr, kenningu Freyer um eðli mannsins 

og þarfaþríhyrningi barna.  

 

4.2. Mögulegir áhrifaþættir atvinnuleysis á foreldrahlutverk 

4.2.1. Áhrif atvinnumissis á  foreldra frá sjónahorni kreppukenninga 

Kreppa getur átt sér stað þegar einstaklingur stendur frammi fyrir skyndilegu 

tilfinningalegu áfalli/uppnámi sem veldur því að hann stendur ekki jafn sterkum 

fótum og áður. Skilgreining á kreppu er opin en hana snerta atburðir eða missir 

einhvers sem hefur veruleg áhrif á líf fólks eða hindrar það í að ná markmiðum 

sínum. Kreppukenningar ganga í meginatriðum út frá því að eðlilegt sé að verða 

einhverntíma á ævinni fyrir óvæntu og skyndilegu áfalli og upplifa einhverskonar 

streitu eða kvíða í kjölfarið (Ell, 1996).  

Kreppukenningar byggja á þekkingu og ályktunum á upplifun einstaklinga af áföllum 

og viðbragða við streitu. Kenningarnar leitast við að útskýra áhrif kreppu á 

einstaklinga og hvaða leiðir er hægt að fara til að einstaklingar losni úr kreppunni. 

Kreppukenningar skýra frá því að kreppa og áhrif hennar geti verið mjög 

einstaklingsbundnar og leggja áherslu á að aðferðir til að draga úr áhrifum séu 

einstaklingsmiðaðar. Hugmyndafræðin á bak við kreppukenningar á margt 

sammerkt með grunnstoðum félagsráðgjafar og hafa kreppukenningar lengi verið  

innan fræðasviðsins. Kreppukenningar ganga út frá þremur meginatriðum (Ell, 

1996): 
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1. Veita einstaklingum viðeigandi aðstoð vegna kvíða og streitu 

2. Grípa inn í mál á réttum tíma 

3. Hafa heildarsýn yfir málefni fólks 

Atvinnumissir getur í langflestum tilfellum verið mikið áfall fyrir foreldri með 

fjárhagslegar skuldbindingar og börn á framfæri. Foreldri getur þá lent í ákveðinni 

kreppu sem getur reynst honum þungbær. Flestir upplifa á einhvern hátt röskun á 

jafnvægi og öryggi og finnst sér ógnað. Foreldri í kreppu vegna atvinnumissis gæti 

átt erfitt með að takast á við dagleg störf. Afleiðingar kreppunnar geta hafa mismikil 

áhrif á foreldra. Það fer að miklu leyti eftir aðstæðum, ef starfið hefur mikla 

fjárhagslega þýðingu fyrir fjölskylduna getur áfallið orðið mikið. Það hefur einnig 

áhrif hvort atvinnumissirinn kom foreldri algjörlega á óvart eða hvort foreldrið hafi 

verið að einhverju leyti undir það búið. Foreldri sem verður fyrir miklu áfalli vegna 

atvinnumissis þarf að læra að takast á við breyttar aðstæður og getur það reynst 

sumum erfitt. Kreppa getur haft neikvæð áhrif á fjölskylduna í heild og til að koma í 

veg fyrir það þarf að taka tillit til stöðu hennar og bregðast við streitu einstaklinga 

(Ell, 1996). 

Leiðin að bata eftir atvinnumissi getur valdið ákveðnu varnarleysi en umhverfi og 

ytri aðlögunarhæfni getur auðveldlega flýtt fyrir jákvæðum viðbrögðum. Rannsóknir 

hafa sýnt að 10% fólks bregst jákvætt við atvinnumissi. Sá hópur er töluvert virkur 

og sér þá atvinnumissinn sem tækifæri (Ell, 1996; Guðný Börk Eydal, 1993). 

 

4.2.2. Fjárhagsstaða og lífsgæði 

Atvinnulausir foreldrar á Íslandi komast nánast ekki hjá því að lenda í 

fjárhagserfiðleikum, almenn neysla og lán hafa hækkað og atvinnuleysisbætur eru 

rétt yfir lágmarkslaunum. Þó svo að atvinnuleysisbætur séu tekjutengdar til nokkra 

mánaða þá hefur langtímaatvinnulausum fjölgað og fá þeir einungis lágmarksbætur 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009b). Samkvæmt kenningu Marie Jahoda 

gefur vinnan lífinu tilgang. Bæði getur hún uppfyllt félagslegar þarfir fólks en einnig 

er hún hjá langflestum lífsviðurværi (Paul og Moser, 2006). Í kapítalísku þjóðfélagi 



44 

 

eru peningar eitt helsta aðgangskort fólks að samfélaginu. Foreldri getur fundið fyrir 

miklum kvíða í kjölfar atvinnumissis vegna þeirra ábyrgðar sem það ber gagnvart 

heimili sínu og fjölskyldu. Skyndileg tekjuskerðing verður oft til þess breytingar 

verða á fyrri lífsstíl en slíkt getur reynst fólki stundum mikil og erfið áskorun.  

Rannsóknir hafa sýnt að  atvinnuleysi og fátækt ýta undir vanda fjölskyldna og um 

leið hæfni þeirra til að takast á við önnur verkefni. Fjölmargar erlendar rannsóknir 

hafa leitt í ljós að fylgni er á milli atvinnuleysis, fátæktar og ofbeldis innan 

fjölskyldna. Fátækt veldur oft miklum kvíða sem getur leitt til varanlegs heilsubrests 

og þunglyndis foreldra. Rannsóknir hafa sýnt að foreldrar sem þurfa að búa við 

langvarandi fátækt eru líklegri til vanrækja börn sín og beita þau ofbeldi. Slík 

meðferð á börnum getur valdið miklum skaða og haft áhrif á geðheilsu þeirra. Hve 

lengi fjölskyldan býr við fátækt er þó veigamikill áhrifaþáttur hvað varðar geðheilsu 

barna. Atvinnuleysi tengist oft á tíðum tímabundinni fátækt sem þarf ekki endilega 

að hafa áhrif á foreldrahlutverk. Að auki geta fjárhagserfiðleikar í kjölfar 

atvinnuleysis haft áhrif á líkamlega heilsu barna því erfiðara getur reynst að greiða 

lyfja- og tannlæknakostnað (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2009 ; Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009a ; McLeod og Shanahan, 1993).   

Þrátt fyrir ákveðin viðvörunarmerki er ekki þar með sagt að atvinnumissir, sem 

óhjákvæmilega leiðir af sér minni ráðstöfunartekjur, geti haft neikvæð eða letjandi 

áhrif á þá sem fyrir verða. Í þríhyrningskenningunni kemur fram að innkoma og 

tekjur þurfa ekki endilega að hafa neikvæð áhrif á frammistöðu fólks í hlutverkum 

sínum. Áhrif innkomu á lífsgæði fólks þarf að skoða í víðara samhengi, þ.e. hvaða 

undirliggjandi þættir það eru sem laskast enn frekar þegar innkoma fólks minnkar 

(Stevensson, 2007).  

 

4.2.3. Athafnaþörf og virkni 

Vinnan hvetur foreldra til reglubundinna lífshátta. Það er mikilvægt fyrir heimili og 

börn að hafa ákveðna reglu á hlutunum en það veitir öryggi og staðfestu. Þegar 

foreldri missir vinnuna getur reynst erfitt að halda daglegri rútínu. Það er mikilvægt 
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fyrir börn að hafa áreiðanlegt umhverfi og umönnun og hafa fyrirfram ákveðið 

dagsskipulag og reglu á hlutunum (Stevensson, 2007). 

Eftir atvinnumissi leitast flestir við að halda sér virkum. Flestir eru staðráðnir í að 

finna sér annað starf og leggja því mikla vinnu í atvinnuleit. Foreldrar sem áður voru 

uppteknir í vinnu fara að eyða auknum tíma í þágu heimilisins og með börnum 

sínum. Stuttar og uppbyggilegar samvistir vega þó meira en langar og 

niðurdrepandi. Því er mikilvægt að foreldrar séu virkir utan heimilis, rækti 

vinasambönd og sig sjálfa. Langvarandi atvinnuleysi getur haft miklar afleiðingar á 

virkni. Foreldri gæti átt á hættu á að eyða tíma sínum í óþarfa svo sem 

sjónvarpsgláp og óhóflegan svefn. Dragi mikið úr virkni foreldris getur það einnig 

leitt til aukinnar áfengis- og vímuefnaneyslu sem getur haft mjög slæmar afleiðingar 

á hlutverk þess sem foreldri (Jón Björnsson, 1994; Straussner og Phillips, 1999).  

 

4.2.4. Metorð og sjálfstraust 

Sjálfstraust myndast út frá mati á færni ásamt jákvæðri styrkingu frá umhverfi. 

Foreldri sem upplifir jákvætt viðmót vegna starfs síns og hefur mótað sjálfsmynd 

sína út frá því getur upplifað tilfinningalegt ójafnvægi í kjölfar atvinnumissis. Það 

gæti þurft að endurskilgreina sjálft sig og gildi sín. Rannsóknir hafa sýnt að lítið 

sjálfstraust einstaklinga hefur veruleg áhrif á hegðun þeirra. Foreldri sem finnst 

sjálfsmynd sín hafa skaðast vegna atvinnumissis getur átt erfiðara með félagsleg 

tengsl og að hafa stjórn á sjálfum sér (Donellan, Trzesniewski, Robins, Moffitt og 

Caspi, 2005). 

Atvinnuleysi getur haft áhrif á sjálfsmynd foreldra og tilfinningalegan stöðugleika. 

Góð tengsl skipta miklu máli þegar kemur að tilfinninga- og persónuleikaþroska 

barns. Sé foreldri í ójafnvægi getur það haft neikvæð áhrif á hæfni þess til 

árangursríks uppeldis. Rannsóknir hafa sýnt að ef hlúð er vel að tengslum barna og 

foreldra er grunnur lagður að góðu gengi barnsins þegar fram í sækir. Foreldrar eru 

helstu fyrirmyndir barna og því getur andlegt jafnvægi foreldra skipt miklu máli svo 
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barnið geti alið með sér heilsteyptan og sjálfstæðan persónuleika (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). 

Börn skilgreina sig oft út frá stöðu fjölskyldunnar og foreldranna. Þau geta einnig átt 

erfitt með að foreldri sé ekki lengur læknir, kennari eða bankastarfsmaður heldur 

atvinnulaust. Börn geta haft mikla fordóma gagnvart sjálfum sér og öðrum og því 

þarf að huga vel að andlegri líðan þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar Ungt fólk 

árið 2009 leiddi þó í ljós að fleiri unglingar töldu fjölskylduna sína standa illa 

fjárhagslega og fleiri sögðust vera hamingjusamir árið 2009 en árið 2006. Einnig kom 

fram í verkefni umboðsmanns barna Hvermig er að vera barn á Íslandi að íslensk 

börn virðast meta samverustundir fjölskyldunnar umfram efnisleg gæði og metorð 

(Umboðsmaður barna og börn á Íslandi, 2009; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2009).  

Það virðast því einnig vera jákvæðar hliðar á atvinnuleysi. Með ofuráherslu á 

veraldleg auðæfi og kapphlaup um lífsins gæði hefur gildi fjölskyldunnar ef til vill 

gleymst. Hlutverk og kröfur til fjölskyldumeðlima hafa verið sett til hliðar og lútað í 

lægra haldi fyrir vinnu og efnislegum gæðum. Öfugt við síauknar kröfur síðustu ára 

um vinnuframlag getur atvinnuleysi haft jákvæð áhrif á traust fjölskyldubönd. 

Foreldrar geta jafnvel í fyrsta skipti gefið sig foreldrahlutverkinu á vald og sinnt því 

af fullum krafti í stað þess að standa undir kröfum um meiri vinnu og auknar tekjur. 

Atvinnumissir getur leitt af sér af sér aukinn tíma foreldris til heimilis og uppeldis 

barna. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir foreldrar sem veita börnum sínum 

aðhald, eftirlit og stuðning eru líklegri en aðrir til að auka velgengni þeirra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar Ungt fólk 2009 leiddu í ljós að unglingar eyða nú meiri 

tíma með foreldrum sínum og eftirlit foreldra hefur aukist sem bendir til jákvæðra 

áhrif atvinnuleysis  (Pétur Pétursson, 1994; Jón Björnsson, 1994; Schliebner og 

Peregoy, 2001; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2009). 
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4.2.5.  Félagstengsl 

Foreldri sem bundist hefur vinaböndum á vinnustað getur orðið fyrir miklum missi í 

kjölfar atvinnuleysis. Þó svo að áhugi sé á að halda vinskapnum getur foreldrið 

fundið fyrir gremju í garð hina vinnufélagana sem ennþá eru í starfi sínu. 

Einmannakennd getur gert vart við sig sem hefur neikvæð áhrif á andlega líðan og 

andlegt ójafnvægi getur haft neikvæð áhrif á frammistöðu foreldris í uppeldi.  Við 

tekjuskerðingu vegna atvinnuleysis þrengist val fjölskyldunnar á tómstundum og 

annarri afþreyingu. Það getur einnig reynst börnum mjög erfitt að fara úr fyrri lífstíl 

og þurfa að hætta í tómstundum og fleiru sem þau voru vön að stunda (Rantakeisu, 

Starrin og Hagquist, 1999). 

 

4.2.6. Fjölskyldutengsl og stuðningur 

Atvinnuleysi foreldra getur ýtt undir hvers kyns vanda á heimilinu. Eins og áður 

hefur komið fram eru fjölskyldutengsl börnum mjög mikilvæg. Rannsóknir hafa sýnt 

samband á milli tíðni hjónaskilnaða og atvinnuleysis. Það hefur sýnt sig að spenna 

milli hjóna annars vegar og foreldra og barna eykst við atvinnuleysi og tíðni 

hjónaerja, misþyrmingu og vanrækslu barna fjölgar um leið og atvinnuleysi fer 

hækkandi (Schliebner og Peregoy, 2001; Jón Björnsson, 1994). 

Líkt og kenning Fryers um eðli mannsins greinir skýrt frá geta breyttar aðstæður sem 

ógna áður þekktum aðstæðum fólks haft veruleg áhrif á tilveru þess sem verður fyrir 

áfalli, t.d. í formi atvinnumissis eða atvinnuleysi til lengri tíma. Fryer telur mikilvægt 

að í því samhengi beri að taka tillit til viðhorfs, þekkingar og þess félagslega valds 

sem einstaklingur býr yfir þegar áfallið ríður yfir. Að þessu sögðu og í samræmi við 

þríhyrningskenninguna skiptir stórfjölskylda, fjölskyldusaga og félagsleg samskipti 

fjölskyldu miklu máli þegar fólk stendur frammi fyrir því að takast á við áður 

óþekktar aðstæður og breytt hlutverk. Sá stuðningur sem einstaklingur hefur frá 

sínu nánasta umhverfi skiptir ekki síður máli en félagsleg úrræði (Paul og Moser, 

2006). 



48 

 

Fjölskyldur eiga miserfitt með að takast á við áföll líkt og atvinnumissi. Þrautseigja 

fjölskyldumeðlima hefur mikið um það að segja hverjar afleiðingar atvinnuleysis 

verða á foreldra  og börn. Langtímaatvinnuleysi foreldra getur haft mjög neikvæð 

áhrif á börn og unglinga. Rannsóknir hafa sýnt að börn upplifi mikið óöryggi og kvíða 

þegar foreldrar þeirra missa vinnuna og finni fyrir samhryggð í þeirra garð 

(Schliebner og Peregoy, 1994). 

Fjölskyldur sem  búa yfir þrautseigju geta nýtt sér erfiðleika í sinn hag og byggt upp 

innri styrk. Með þrautseigju verður það auðveldara að verja sig og ná fótfestu að 

nýju og sigrast á erfiðleikum. Fjölskyldur sem eru veikar fyrir geta átt mun erfiðara 

með að takast á við atvinnuleysi. Börn læra það sem fyrir þeim er haft og þannig 

geta þau lært þrautseigju foreldranna. Líkt og þeir foreldrar sem eiga erfitt með að 

takast á við breyttar aðstæður geta þannig orðið sú fyrirmynd barna sinna (Benard, 

2004).  

Þeir þættir sem hafa áhrif á þrautseigju eru: 

1) Persónulegir þættir - Greind, heilbrigði, lund og erfðir 

2) Félagsleg hæfni – Virkni, umhyggja, aðlögunarhæfni 

3) Sjálfstæði – Sjálfsmat, sjálfstraust, sjálfsstjórn 

4) Framtíð – Von, væntingar 

(Benard, 2004). 

 

4.3. Kynslóðir atvinnulausra 

Sá atvinnuleysisvandi sem Íslendingar standa nú frammi fyrir gæti verið 

skammtímasveifla. Þó er hætta á að þegar lífskilyrðin hafa versnað og fjöldi 

atvinnulausra aukist svo mikið að erfitt verði fyrir samfélagið að komast á réttan 

kjöl. Sé atvinnuleysi viðurkennd staða innan fjölskyldunnar eru miklar líkur á að 

börnunum finnist það sjálfsagt að vera utan vinnumarkaðar og á 

atvinnuleysisbótum. Sú var raunin Finnlandi, mikil fjölgun hefur nú verið meðal 

ungra Finna á örorku sem má að hluta til skýra með fjölgun atvinnulausra foreldra í 
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kjölfar kreppunar þar um 1990 (Haukur Sigurðsson, 2008). Kynslóðir atvinnulausra 

hafa einnig verið algengar t.d. í Bandaríkjunum og í Bretlandi þar sem stórir hópar 

fólks búa við mikla fátækt. Bresk rannsókn á langtímaatvinnulausum feðrum leiddi í 

ljós að synir þeirra voru tvisvar sinnum líklegri en synir vinnandi feðra til að verða 

atvinnulausir til langtíma á lífsleiðinni. Það kom einnig fram að bakgrunnur foreldra 

skiptir miklu máli þegar að kemur að áhættuþáttum um velferð barna (O'Neill og 

Sweetman, 1997). 

 

4.4. Áhrif atvinnuleysis og efnahagskreppu á börn í Finnlandi 

Miklar breytingar urðu í Finnlandi í byrjun tíunda áratugar síðustu aldar. Breytingar 

urðu meðal annars vegna breytinga í  stjórnmálum, efnahagsmálum og félagsmálum 

í landinu. Í kjölfarið skall á löng efnahagskreppa sem hófst með svipuðum hætti og á 

Íslandi. Frá 1990 til 1993 dróst landframleiðsla saman um nær 11%. Atvinnuleysi 

jókst töluvert í kjölfar hrunsins. Árið 1990 hafði það verið um 3,5% en var komið í 

18% árið 1994 (Harrikari og Satka, 2006; Heilbrigðisráðuneytið 2009). 

Vegna efnahagsþrenginganna þurftu stjórnvöld að skera niður útgjöld og skattar 

voru hækkaðir. Aðgengi að þjónustu batnaði víða en þjónustustigið lækkaði. 

Finnskar barnafjölskyldur urðu sérstaklega illa úti í efnahagsþrengingunum.  

Dregið var úr allri grunnþjónustu barna á þessum tíma; barnabætur voru skertar, 

mæðra- og ungbarnaeftirlit var skorið niður og eins útgjöld til leikskóla og skóla. 

Fátækt meðal barna jókst úr 5% árið 1990 í 14% árið 2007. Ákveðinn hópur ungs 

atvinnulauss fólks sem missti vinnuna í finnsku kreppunni eða var að stíga sín fyrstu 

skref á vinnumarkaði er enn í dag einangraður frá finnska vinnumarkaðnum 

(Forssén munnleg heimild, 24. febrúar 2009). 
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Börn undir fátæktarmörkum 

Mynd 14. Hlufall barna undir fátæktamörkum í Finnlandi frá  árinu 1990 til 2007 (Fossén 
munnleg heimild, 24. febrúar 2009). 

Árið 1997 voru 14% finnskra barna í fjölskyldum þar sem annað eða báðir foreldrar 

voru án atvinnu. Barnafjölskyldur voru fjölmennasti hópurinn sem fékk félagsaðstoð 

og fósturráðstöfunum fjölgaði verulega. Efnahagsástandið í Finnlandi hefur lagast 

síðustu árin en þó virðist sem finnskar barnafjölskyldur hafi setið eftir í kreppunni og 

eru í raun fátækasti þjóðfélagshópurinn nú. Tekjur barnafjölskyldna með börn 

þriggja ára og yngri hefur aðeins aukist um 5% frá árinu 1990 til 2007 og aðeins 3% 

hjá einstæðum foreldrum. Feður með ung börn er sá þjóðfélagshópur sem vinnur 

hvað mesta yfirvinnu í Finnlandi. Einstæðum foreldrum undir fátæktarmörkum 

hefur fjölgað stöðugt eða úr 8,1% árið 1995 í 32,2% árið 2007 (Forssén munnleg 

heimild, 24. febrúar 2009).  

Börn í félagslega(velferðar) kerfinu í Finnlandi hefur fjölgað töluvert síðustu ár. 47% 

þeirra eru börn einstæðra foreldra, 26% barna eiga móður með enga reynslu af 

vinnumarkaði, 16% eiga foreldra þar sem eru báðir atvinnulausir, 7% eiga vel 

menntaðar mæður og 4% vel menntaða feður. Ástæður þess að fjölskyldurnar fengu 

stuðning frá kerfinu var í flestum tilvikum vegna erfiðleika foreldra í 
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foreldrahlutverkinu en einnig vegna fjölskylduvandamála, vanrækslu barna, 

geðsjúkdóma og misnotkunar á áfengi  (Forssén munnleg heimild, 24. febrúar 2009).   

Nýleg rannsókn (2005) á finnskum fjölskyldum leiddi ljós að börnunum í Finnlandi 

líður almennt ágætlega. Flest vandamál þeirra voru vitsmunatengd eða 

umhverfismiðuð en einnig gætir ójöfnuðar á milli barna eftir efnahag fjölskyldna. 

Aðeins 8% barna í rannsókninni áttu við alvarleg vandamál að stríða. Fjölskyldunum 

var skipt í fjóra hópa eftir því hvers eðlis vandamál þeirra voru, 82% fjölskyldnanna 

voru skilgreindar sem „virkar fjölskyldur“. Um 9% fjölskyldna glímdu við vandamál 

innbyrðis, svo sem erfiðleika við foreldrahlutverk, skort á stuðningsneti, vöntun á 

daggæslu og erfiðleikar við að leita sér aðstoðar við fjölskylduvandamálum. 8% 

fjölskyldna höfðu ytri vandamál svo sem atvinnuleysi og fjárhagserfiðleika. 1% 

fjölskyldna höfðu bæði innri og ytri vandamál (Forssén munnleg heimild, 24. febrúar 

2009). 

Fjölskyldustaða og atvinna voru þær breytur sem höfðu helst áhrif á vandamál 

barna. Börn í stjúpfjölskyldum áttu við fleiri og fjölbreyttari vandamál að stríða en 

önnur börn. Fjölskyldustaða hafði einnig áhrif á vandamál foreldra, einstæðir 

foreldrar upplifðu mikla streitu og höfðu áhyggjur af því að ná ekki endum saman en 

foreldrar í sambúð upplifðu einnig þunglyndi auk streitu (Forssén munnleg heimild, 

24. febrúar 2009). 
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5. Mögulegar aðgerðir í kjölfar efnahagskreppu og atvinnuleysis 

 

Þar sem skuldastaða ríkissjóðs Íslands fór versnandi eftir hrunið þurfti hagræðingu 

innan íslenska ríkisins. Sú hagræðing hefur að mestu leyti falist í niðurskurði á 

þjónustu ríkis og sveitarfélaga, skattahækkunum og fleiri atriðum sem draga úr 

kostnaði. Þegar mikill niðurskurður vofir yfir er hætta á að hann snerti helst þá hópa 

samfélagsins sem nýta sér flest úrræði velferðarþjónustunnar. Það eru yfirleitt 

viðkvæmustu hóparnir sem hafa hæsta þjónustustigið, svo sem börn, öryrkjar og 

aldraðir. Til að standa vörð um viðkvæmustu hópa samfélagsins hafa stjórnvöld og 

einkaaðilar komið á stofn og lagt drög að úrræðum, hópum og nefndum. Út frá 

reynslu Finna má áætla að tækifærum til aðgerða fækki eftir því sem tíminn líður. 

Því þarf að bregðast við sem fyrst með fyrirbyggjandi aðferðum. Áhrifin eru ef til vill 

ekki svo mikil núna, árið 2010, skömmu eftir efnahagshrun en samanborið við 

Finnland þá komu áhrifin þar í ljós eftir kreppuna og vara jafnvel enn 20 árum síðar 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009a; Heilbrigðisráðuneytið, 2009). 

 

5.1. Velferðavaktin 

Velferðavaktin var skipuð í febrúar 2009 af ríkistjórn Íslands. Í hópnum eru 19 

manns, meðal annars fulltrúar hagsmunasamtaka, aðila vinnumarkaðarins, 

ráðuneyta og sveitarfélaga. Markmið Velferðarvaktarinnar er að „fylgjast með 

félagslegum jafnt sem fjárhagslegum afleiðingum efnahagsástandsins fyrir 

fjölskyldur og einstaklinga í landinu með markvissum hætti og leggja til aðgerðir í 

þágu heimilanna“ (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009b, bls. 4).  

Velferðavaktin hefur reglulega gefið út stöðuskýrslur og einnig stofnað starfshópa 

sem eiga að kanna stöðu ákveðinna hópa samfélagsins. Starfshópur barna fylgist 

með áhrifum kreppunnar á börn. Þannig leitar Velferðavaktin eftir samstarfi við þá 

sem þekkja best til barna og leita upplýsinga hjá Sveitarfélögum, félagsþjónustu og 

barnavernd (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009b) 
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Hér að neðan verður farið í nokkrar af helstu tillögum að aðgerðum sem snúa að 

atvinnulausum foreldrum að mati nefndar um sálfélagsleg viðbrögð við 

efnahagskreppunni (NSV) og velferðavaktarinnar. 

 

5.2. Úrræði og stuðningur við atvinnulausa foreldra og börn 

5.2.1. Úrræði fyrir foreldra 

Virknimiðstöðvar er hugmynd Nefndar um sálfélagsleg viðbrögð við 

efnahagskreppunni (NSV) um hvernig hægt væri að nálgast atvinnulausa og styðja 

þá. Miðstöðvarnar ættu að vera í nærsamfélaginu svo fólk ætti auðveldara með að 

skoða þær. Hlutverk virknimiðstöðva væri að hjálpa fólki að halda festu í daglegu lífi. 

Þar gætu atvinnulausir foreldrar hitt aðra foreldra í sömu stöðu og átt í samskiptum 

við þá. Þar gæti myndast  óformlegur stuðningur sem foreldrar gætu fengið hvor frá 

öðrum. Hugmyndin er  að í virknimiðstöðinni yrði aðgangur að ókeypis námskeiðum 

þar sem fólk í atvinnuleit gæti miðlað þekkingu sinni til annarra í sömu stöðu. Rauði 

krossinn rekur Rauðakrosshúsið sem vinnur eftir þessari hugmynd en þar geta 

einstaklinga sótt sér sálrænan stuðning og ráðgjöf um margvísleg úrræði sem gætu 

nýst þeim. Rauðakrosshúsið hefur einnig í boði uppeldisnámskeið foreldrum að 

kostnaðarlausu (Rauðakrosshúsið, e.d). Knattspyrnufélag Akureyrar opnaði 

virknisetur á Akureyri með áherslu á hreyfingu og útivist. Forráðamenn 

íþróttafélagsins Vals við Hlíðarenda ákváðu að fara að fordæmi Knattspyrnufélags 

Akureyrar og opnuðu virknimiðstöð með áherslu á hreyfingu. Þar gat fólk stundað 

alhliða líkamsrækt undir leiðsögn leiðbeinenda. Á Reykjanesi var opnuð Virkni, 

miðstöð atvinnuleitanda og námsmanna. Fleiri gætu gefið atvinnuleitendum 

tækifæri á að skila sínu til samfélagsins til dæmis hverfamiðstöðvar, íþróttafélög, 

björgunarsveitir og skátar (Heilbrigðisráðuneytið, 2009; Engilbert Sigurðsson, 2009). 

Ýmis fyrirtæki og stofnanir hafa tekið sig til og gefið atvinnuleitendum afslátt af 

þjónustu sinni. Einnig hafa stéttarfélögin boðið upp á námskeið og niðurgreiðslur 

fyrir atvinnulausa. Sum sveitarfélögin hafa lagt sitt að mörkum til að stuðla að virkni 

foreldra og frítíma þeirra með börnum sínum með því að hafa frítt í sund, 
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fjölskyldugarða, tómstundir og námskeið ætluð foreldrum og börnum, í líkamsrækt 

og á söfn og aðra listviðburði (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009a). 

Lífskjaratrygging er önnur hugmynd frá NSV sem er  úrræði fyrir þá sem eiga í 

fjárhagserfiðleikum. Hugmyndin byggir á því að enginn hafi tekjur undir viðmiðum 

um lágmarksupphæð. Allir eigi þannig rétt á að njóta ákveðinnar lífskjaratryggingar 

og því sé enginn með lægri upphæð en lágmarksupphæð lífeyris til framfærslu eða 

sem nemur 186.000. Fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna var upphaflega hugsuð sem 

skammtímaaðstoð en vegna mikillar fjölgunar á langtímaatvinnulausum hefur það 

breyst. Því ætti að hækka fjárhagsaðstoðina sem nemur viðmiðum um 

lágmarksupphæð (Heilbrigðisráðuneytið, 2009). 

Félagsvísar eiga vera tæki til að „greina velferð, félagslegar aðstæður og heilsufar 

íbúa í landinu í ljósi þjóðfélagsaðstæðna og fyrirkomulags þjónustu og gera 

samanburð mögulegan milli ólíkra tímabila og sveitarfélaga“  (Félags- og 

Tryggingamálaráðuneytið, 2009c). Velferðavaktin lagði til gerð þessara félagsvísa og 

vinna nú sérfræðingar að gerð þeirra.  Með félagsvísum væri hægt að greina 

breytingar á stöðu fólks  í íslensku samfélagi hvað varðar velferð, heilbrigði , vellíðan 

og þarfir. Félagsvísar auðvelda þannig við að greina vanda og hvar skorti þjónustu 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009c). 

Úrræði fyrir atvinnulausa voru aukin með tveimur nýjum reglugerðum í janúar 2009 

sem komu í stað reglugerðar um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 67/1998.  Markmið 

reglugerðarinnar var að auðvelda fólki  að viðhalda virkni í atvinnuleit, sporna gegn 

atvinnuleysi, stuðla að tengslum fólks í atvinnuleit og bæta möguleika þeirra til að 

snúa til vinnu að nýju. Þetta var annars vegar reglugerð um þátttöku 

atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins í 

vinnumarkaðsaðgerðum og um búferlastyrki nr. 12/2009 og hins vegar með 

reglugerð um nám og námskeið sem eru viðurkennd sem vinnumarkaðsúrræði nr. 

13/2009 (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  
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Hér að neðan verða rakin þau úrræði í reglugerð um þátttöku atvinnuleitenda sem 

tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins í vinnumarkaðsaðgerðum og um 

búferlastyrki nr. 12/2009. 

Starfsþjálfun. Markmiðið er að atvinnuleitandi fái tækifæri til að þjálfa sig í 

starfsgrein sem hann hefur ekki unnið í áður eða ekki lengur en í eitt ár. 

Þannig geti hann aukið hæfni sýna til slíkra starfa og sé því tilbúinn að 

ráða sig til framtíðarstarfa innan starfsgreinarinnar. Samningur er gerður í 

allt að sex mánuði.  

Reynsluráðning.  Markmið hennar er að atvinnuleitandi fái tækifæri að öðlast 

reynslu í starfgrein innan fyrirtækis. Fyrirtækið fær tækifæri að ráða 

einstakling til reynslu með því sjónarmiði að stuðla að framtíðarráðningu 

hans innan fyrirtækisins. 

Námssamningur: Atvinnuleitandi skuldbindur sig til að stunda að fullu starfstengt 

nám. Námið þarf að vera viðurkennt vinnumarkaðsúrræði og  nýtast 

honum í atvinnuleit að námi loknu.  

Atvinnutengd endurhæfing: Veitir atvinnuleitanda tækifæri á því að sækja 

starfsendurhæfingu sem getur auðveldað honum atvinnuleit. Þeir sem 

þiggja atvinnuleysisbætur og hafa áhuga á að bæta þekkingu sína hafa 

rétt á atvinnutengdri endurhæfingu. Hún stendur yfir í 13 vikur en hægt 

er að framlengja samningnum ef úrræðið hefur skilað tilætluðum árangri. 

Þróun eigin viðskiptahugmyndar: Atvinnuleitendur sem telja sig hafa góða 

viðskiptahugmynd geta unnið að henni í allt að sex mánuði meðan þeir 

eru á atvinnuleysisbótum jafnvel lengur ef hugmyndin lofar góðu 

framtíðarstarfi. Þeir þurfa að kynna sér hvernig starfsemi smáfyrirtækja 

gengur fyrir sig og viðskiptaáætlun verður að liggja fyrir, einnig þarf 

ráðgjafi Vinnumálastofnunar að telja áætlunina líklega til árangurs. 

Frumkvöðlastarf innan fyrirtækis eða stofnunar: Atvinnuleitandi sem hefur 

hugmyndir að frumkvöðlastarfi gerir samning við Vinnumálastofnun og 
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ákveðið fyrirtæki. Hann fær þá að sinna verkefni sínu innan 

fyrirtækisins og fær greidd laun samkvæmt kjarasamningum, svo hann í 

framhaldi gæti fengið framtíðarstarf innan fyrirtækisins. 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands þarf að samþykkja verkefnið.  

Sérstök átaksverkefni: Atvinnuleitandi getur gert samning við Vinnumálastofnun og 

frjáls  félagasamtök um þátttöku í sjálfboðastarfi. Ásamt 

sjálfboðastarfinu þarf atvinnuleitandi að vera í virkri atvinnuleit. Verkefnið 

er ekki til þess ætlað að auka  stöðugildi innan fyrirtækisins né segja 

öðrum starfsmönnum upp. 

Styrkir: Atvinnuleitandi getur sótt um styrki til Vinnumálastofnunar til náms, þróun 

eigin viðskiptahugmyndar og til búferlaflutninga. 

Ríkið og sveitarfélög hafa boðið upp á fjölmörg úrræði til að koma til móts við fólk í 

greiðsluerfiðleikum. Ríkisstjórnin setti fram aðgerðarpakka 17. mars 2010 til að 

auðvelda þeim Íslendingum lífið sem ættu í fjárhagserfiðleikum. Áherslan í þeim 

aðgerðarpakka er eftirfarandi: 

 Sérstök úrræði fyrir þá sem eru tekjulágir eða hafa orðið fyrir tímabundnu 

 tekjufalli 

 Úrræði fyrir fólk með tvær eignir 

 Enn lægra hámark á dráttarvexti 

 Við nauðungarsölur verður markaðsvirði eigna dregið frá kröfu 

 Fólki gert kleift að búa í húsnæði í 12 mánuði þrátt fyrir nauðungarsölu/gjaldþrot 

 Hámarksfjárhæðir innheimtukostnaðar takmarkaðar enn frekar 

 Reglur um niðurfellingu skattkrafna endurskoðaðar 

 Hóflegar skuldbreytingar skattfrjálsar 

 Stórfelldar niðurfellingar skattlagðar 

 Dregið úr vægi verðtryggingar 

(Forsætisráðuneytið, 2010). 
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5.2.2. Úrræði fyrir börn  

Í finnsku kreppunni voru heilbrigðisyfirvöld ekki með nein sértæk úrræði til að styðja 

við börn og fjölskyldur. Þvert á móti var var þjónusta við börn skorin niður, sem voru 

mistök ef marka má reynslu Finna. Út frá þeirri reynslu má áætla að nauðsynlegt og 

hagkvæmt sé að stuðla að sálfélagslegu neti í kringum börn, unglinga og 

atvinnuleitendur þegar samfélagið gengur í gegnum kreppu og atvinnuleysi (Haukur 

Sigurðsson, 2008). 

Á þessum tímum er mikilvægt að ekki sé skorið niður í þjónustu við börn. Nú þegar 

hefur orðið fjárhagslegur niðurskurður á sviði leikskóla, grunnskóla og 

fæðingarþjónustu. Börn á heimilum þar sem einstætt foreldri eða báðir foreldrar 

eru atvinnulausir finna fyrir slíkum niðurskurði í þjónustu. Skólakerfið telst til einnar 

af grunnþjónustu við börn og einnig ein af grunnstoðum velferðakerfisins og því þarf 

sérstaklega að huga að því þegar kemur að niðurskurði og hagræðingu. 

Grunnskólinn er eitt helsta nærsamfélag barna og er einn af verndandi þáttum 

þeirra. Með því að bæta inn þekkingu og efla starf kennara og annarra starfsmanna 

skólans væri hægt að fylgjast með og styðja þau börn sem eru í áhættu vegna 

afleiðinga atvinnuleysis foreldra. Það hefur einnig komið til umræðu í 

skólasamfélaginu hvað skólastarfsmenn eigi að gera ef þeir verði vitni að greinilegri 

vanlíðan barns vegna atvinnuleysi foreldris eða foreldra og fjárhagserfiðleika þeirra. 

Í því skyni væri ef til vill hægt að samhæfa skóla og félagsþjónustu til að styðja  

foreldra. Ef til kæmi að fækka kennurum og öðru starfsfólki í skóla kæmi  það niður 

á börnum sem þurfa á stuðningi að halda. Það er einnig mikilvægt að auka þjónustu 

félagsráðgjafa og skólahjúkrunarfræðinga í skólakerfinu. Þeir þurfa að vera 

meðvitaðir um einkenni depurðar og möguleg úrræði fyrir börn og foreldra 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2009;  Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009a; Félags- 

og tryggingamálaráðuneytið, 2009b). 

Það þarf einnig að styðja við aðra verndandi þætti barna svo sem áhugamál og 

íþróttir. Skipuleggja þarf starfsemi sem stuðlar að virkni fyrir börn atvinnulausra 
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foreldra með ókeypis leikjanámskeiðum, frístundum, námi og öðrum tímabundnum 

verkefnum. Slíkar aðgerðir gætu einnig verið atvinnuskapandi fyrir atvinnuleitendur. 

 

5.2.3. Úrræði á  heilsugæslu 

Að mati aðila í félags- og heilbrigðisþjónustu í Finnlandi var of mikið skorið niður í 

félags- og heilbrigðisþjónustu í kreppunni  upp úr 1990. Þá var sérstaklega gengið of 

langt í niðurskurði í geðheilbrigðisþjónustu. Íslensk stjórnvöld þurfa að tileinka sér 

reynslu Finna í þessum málum. Nú þegar hefur verið skorið niður í 

heilbrigðisþjónustu þrátt fyrir aukinn fjölda innlagna á geðdeildir 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2009).  

Óæskilegt er að fjárhagserfiðleikar takmarki aðgengi fólks að heilbrigðisþjónustu. 

Heilsugæslan er í nærsamfélagi fólks og því tilvalið að nýta hana til hvers kyns 

forvarna vegna áhrifa atvinnuleysis og fjárhagserfiðleika á foreldra á börn. Það væri 

því upplagt að auka þekkingu starfsfólks á heilsugæslu til  dæmis með því að notast 

við greiningatæki til að greina einkenni og þá hópa sem væru í mestri hættu vegna 

afleiðinga atvinnuleysis og fjárhagserfiðleika. Einnig þyrfti að efla úrræði 

heilsugæslunnar til að fólk gæti leitað sér fræðslu og aðstoðar um einkenni streitu, 

kvíða og þunglyndis (Heilbrigðisráðuneytið, 2009).  

Til að styðja frekar við atvinnulausa foreldra hefur verið boðið upp á niðurgreiðslu á 

uppeldisnámskeiðum á vegum heilsugæslunnar. Betra væri þó ef þau væru ókeypis 

fyrir foreldra í þessari stöðu. Margir hefðu þá tilefni til að nýta sé það í ljósi breyttra 

lífsgilda og aukins tíma í þágu heimilisins. 

 

5.2.4. Önnur úrræði 

Þrátt fyrir bága fjárhagsstöðu íslenska ríkisins er á Íslandi mikill mannauður sem 

hægt er að nýta og byggja þannig upp betra samfélag. Mikilvægt er að vekja áhuga  

fólks á að bæta samfélagið. Sem dæmi um tilraun til þess hefur Reykjavíkurborg 

óskað eftir hugmyndum að verkefnum fyrir þá sem þiggja fjárhagsaðstoð. Hægt er 
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að halda í fyrra þjónustustig þrátt fyrir hagræðingu og niðurskurð. Til þess þarf að 

vera meira samráð milli velferðastofnana. Félagsráðgjafar hafa það að starfi að 

þekkja helstu úrræði og reglugerðir og geta því verið tengiliðir innan stofnanna og 

stuðlað að samþættingu þeirra og þróun (Velferðavaktin, 2009). 

 

5.2.5.  Félagsráðgjöf 

Grunnhugmyndir félagsráðgjafar byggja á trú á gagnkvæmu mikilvægi einstaklings 

og samfélags. Einstaklingar eru gangráður samfélags sem í samvinnu halda einingum 

innan samfélagsins gangandi. Til að svo megi verða þurfa þeir að vita til hvers sé 

ætlast af þeim, hvaða hlutverki þeir gegna og búa yfir valdi og krafti til athafna. Í því 

ljósi getur þekking félagsráðgjafa nýst vel í starfi og hefur hún það markmið að 

styrkja einstaklinga til að efla og auðga líf sitt. Trú á manngildi, hjálp til sjálfshjálpar 

og heildarsýn með það að markmiði að stuðla að félagslegri virkni og 

samfélagsþátttöku eru mikilvægir þættir félagslegrar ráðgjafar. Tekið er tillit til 

margbreytileika aðstæðna og umhverfis svo hægt sé að finna úrlausnir sem henta 

hverjum og einum. Þannig stuðla félagsráðgjafar að því að einstaklingar finni réttar 

leiðir til að vinna bug á eigin vandamálum, ýta undir sjálfsbjargarviðleitni og benda á 

lausnir (Ása Fanney Þorgeirsdóttir o.fl, 2008; Lára Björnsdóttir, 2006; Farely, Smith 

og Boyle, 2006). 

 

5.2.5.1.  Félagsráðgjöf með atvinnulausum foreldrum og börnum þeirra  

Bent hefur verið á að vegna þess hve atvinna spilar stórt hlutverk í íslensku 

samfélagi geta áhrif atvinnuleysis mögulega verið meiri hér á landi en í löndum þar 

sem atvinnuþátttaka er ekki jafn sjálfsögð. Ennfremur hefur verið bent á að 

atvinnuleysi geti lagst þyngra á fólk sem hefur mikilvægum hlutverkum að gegna 

eins og barnauppeldi eða öðru þar sem afkoma annarra er háð frammistöðu 

einstaklingsins (Guðný Björk Eydal, 1993).  
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Félagsráðgjafar sem vinna með fjölskyldum sem eiga við fjárhagsvanda að stríða 

ættu að hafa að leiðarljósi eftirfarandi þætti: 

 Kynna sér fjárhagsstöðu heimilanna, þar á meðal skuldir og eignir og sjá til að 

 réttindi þeirra séu tryggð 

 Leitast eftir að skilja áhrif fjárhagserfiðleika/fátæktar á einstaklinga innan 

 fjölskyldunnar  

 Skoða veikleika og styrkleika fjölskyldunnar og hvaða úrræði eru í boði 

 Útbúa áætlun um lausn á vanda fjölskyldunnar 

(Stevenson, 2007). 

Þegar einstaklingar standa frammi fyrir atvinnuleysi eru félagsráðgjafar með 

heildarsýn yfir málefni einstaklinga og þær úrlausnir sem eru í boði. Með valdeflingu 

getur félagsráðgjafi aukið sjálfstraust atvinnulauss foreldris til að takast á við stöðu 

sína og leita sér lausnar (Farely, Smith og Boyle, 2006).   

Hugmyndafræði og þekking félagsráðgjafa á uppbyggingu velferðarkerfa getur nýst 

vel í þróun og úrbótum á úrræðum. Félagsráðgjafar ættu að beita hugmyndafræði 

sinni í að leggja til nýjar aðferðir og aðgerðaráætlanir ríkis og sveitafélaga. Hlutverk 

og starf félagsráðgjafa getur nýst vel þegar kemur að því að ýta undir að fólk breyti 

aðstæðum sínum og hafa áhrif á þau tækifæri sem í boði eru fyrir fólk til að svo 

megi vera. Markmið með starfi félagsráðgjafa er að stuðla að auknu réttlæti og 

þátttöku samfélagsþegna (Guðný Björk Eydal, 1993).  
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6. Umræður/Niðurstöður 

 

Með ritgerð þessari höfum við leitast eftir að skýra hvaða áhrif atvinnuleysi hefur á 

foreldrahlutverk. Í fræðilegum hluta var atvinnuleysi og foreldrahlutverk skilgreint. 

Gögn voru rannsökuð til að skýra fjölda og stöðu atvinnulausra foreldra á Íslandi. Út 

frá fræðilegum grunni voru dregnar ályktanir um möguleg áhrif atvinnuleysis á 

foreldrahlutverk út frá íslenskum veruleika. Því næst var fjallað um aðgerðir 

stjórnvalda, einkaaðila og félagsráðgjafa til að sporna við afleiðingum.  

Oft er rætt um svokallað góðæri síðustu ára, fólk hafði efni á ýmsum munaði en 

aðrir tóku lán fyrir neyslunni. Margir Íslendingar voru orðnir góðu vanir og ef til vill 

voru lífsgildin frekar orðin efnisleg eðlis. Því var algengt að fólk yrði fyrir miklu áfalli í 

kjölfar efnahagshrunsins ekki síst þeir sem misstu störf sín í framhaldinu.  

Atvinnuleysi hafði framan af verið lítið en fór stigvaxandi fyrstu mánuði eftir hrun. 

Fjöldi atvinnulausra foreldra  í september 2008 voru 556 en voru orðnir  2.889 í 

september 2009. Eins áttu 881 barn atvinnulaust foreldri í september 2008 

samanborið við 4.474 í september 2009 ári eftir hrun. Rannsóknir sýna að 

atvinnuleysi hefur neikvæð áhrif á foreldra svo sem á fjárhagsstöðu þeirra, 

sjálfstraust, virkni og félagsskap sem hefur svo aftur á móti áhrif á 

uppeldishlutverkið. Hversu miklar afleiðingarnar eru fer eftir þrautseigju 

einstaklingsins sem um ræðir og hversu mikils stuðnings, óformlegs og formlegs 

hann nýtur. 

Jákvæðu afleiðingarnar eru þær að atvinnulaust foreldri sem áður var upptekið af 

starfi sínu hefur aukinn tíma fyrir börn sín og fjölskyldur. Sumir atvinnulausir 

foreldrar þurftu eflaust að tileinka sér ný gildi og viðmið í kjölfar atvinnumissis. 

Verkefni umboðsmanns barna Hvernig er að vera barn á Íslandi? skýrir frá að börn 

vilji fyrst og fremst samverustundir með fjölskyldu sinni og hún er þeim mikilvægari 

en allt annað. Einnig kom það fram í rannsókninni Ungt fólk 2009 að fleiri nemendur 

sögðust vera hamingjusamari nú heldur en áður þrátt fyrir að foreldrar þeirra stæðu 
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verr fjárhagslega og fleiri höfðu upplifað atvinnumissi foreldra (Umboðsmaður 

barna og börn á Íslandi, 2009; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2009). 

Þó svo að staða sumra atvinnulausra foreldra sé jákvæðri nú með breyttum 

viðhorfum til barna sinna og fjölskyldu hefði hún vafalítið verið betri ef 

breytingarnar í samfélaginu hefðu gerst hægar en þær urðu haustið 2008. Nánast á 

einni nóttu höfðu lán og neysluverð hækkað og sumir misstu atvinnuna. Því er 

mikilvægt að huga að aðgerðum til að sporna við neikvæðum afleiðingum 

atvinnuleysis. Ýmislegt hefur verið lagt fram til að styrkja stöðu atvinnulausra á 

Íslandi. Þó er margt sem betur má fara og þá sérstaklega samhæfing á milli 

stofnana. Það má reikna með að áhrif atvinnuleysis séu ekki öll komin í ljós þegar 

svo skammt er liðið frá hruni. Það má því segja að sá atvinnuleysisvandi sem 

Íslendingar standa frammi fyrir nú sé skammtímavandi tengdur hagsveiflunni. 

Vandinn gæti þó orðið langvarandi og náttúrulegt atvinnuleysi gæti orðið meira en 

það hefur verið undanfarin ár. Sú var raunin í Finnlandi eftir efnahagskreppuna upp 

úr 1990. Atvinnuleysi sem hafði að jafnaði verið 3% fór upp í 20%. Finnland stendur 

enn fyrir langtímavanda á atvinnuleysi og árið 2008 var atvinnuleysi þar 6,9% að 

meðaltali miða við 3,3% í Evrópu. Líklegt er að á Íslandi verði skammtímasveiflan á 

atvinnuleysi að langtímavanda í ljósi þess að í september 2008 höfðu 502 manns 

verið án atvinnu í sex mánuði eða lengur í samanburði við 7.397 manns í september 

2009 (Honkapohja og Koskela, 1999; Vinnumálastofnun, 2008; Vinnumálastofnun, 

2009c). 

Mikilvægt er að fylgjast með afleiðingum atvinnuleysis á foreldra og börn. 

Afleiðingarnar geta verið langvarandi, sérstaklega ef fólk á í miklum 

fjárhagserfiðleikum. Nú þegar svo skammt liðið frá efnahagshruninu hefur aðeins 

ein rannsókn verið gerð á líðan barna. Lýðheilsustöð rannsakar nú áhrif kreppunnar 

á heilsu og líðan Íslendinga og er niðurstöðum hennar að vænta haustið 2010. Það 

er mikilvægt að rannsaka hagi foreldra og barna. Með því að nota félagsvísa væri 

hægt að bæta þjónustu og stuðning sem atvinnulausir foreldrar þurfa. Á Íslandi er 

hátt menntunarstig og er það trú okkar að með samvinnu, þjónustu, rannsóknum og 
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yfirsýn er hægt að nýta þann mannauð sem við búum yfir til að koma í veg fyrir 

langvarandi áhrif atvinnuleysis á foreldra og komandi kynslóðir. 
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