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Útdráttur 
Í október 2008 varð algjört efnahagshrun á mjög stuttum tíma, mörg fyrirtæki urðu gjaldþrota, 

gjaldmiðill landsins hrapaði og ríkið tók yfir stærstu viðskiptabanka landsins.  Atvinnulíf 

landsins tók í kjölfarið stórt stökk niður á við og  atvinnuleysi tæplega fimmfaldaðist frá 

september til desember 2008.  Atvinna er stór þáttur í lífi okkar og eitt af því sem einkennir 

okkur sem einstaklinga og skiptir miklu máli fyrir fjárhagslegt, andlegt og líkamlegt 

heilbrigði.   

Erfitt ástand í atvinnumálum vakti upp spurningar um hvað verið væri að gera fyrir þá 

einstaklinga sem eru atvinnulausir.   

Í þessari rannsókn er kannað hvort og þá hvernig úrræði koma einstaklingum til 

aðstoðar ásamt því að mátaðar eru ýmsar kenningar sem settar hafa verið fram um áhrif 

atvinnuleysis.  Niðurstöður  rannsóknar okkar leiddu í ljós að úrræði eru mjög mikilvæg fyrir 

hinn atvinnulausa, bæði til að koma einhverjum föstum punktum inn í líf hans, viðhaldna 

virkni og enn fremur eru þessi úrræði ætluð til að efla sjálfstraust og félagslega færni 

einstaklinganna.  Einstaklingar fundu ekki mikinn mun á heilsu sinni fyrir og eftir þátttöku en 

hins vegar var töluverður jákvæður munur félagslega eftir þátttöku í úrræðum.  Flestir eru 

sammála því að félagslegur stuðningur skipti mjög miklu máli en þó eru færri sem telja sig fá 

þennan félagslega stuðning.  

Flestar erlendar rannsóknir benda jafnframt á að félagsleg færni og heilsa eru þeir 

þættir sem eru í mestri hættu þegar einstaklingur missir vinnuna, því er  mikilvægt að hlúa 

sem best að þeim þáttum.    

Starf Vinnumálastofnunar skiptir miklu máli í því ferli sem atvinnulausir fara í 

gegnum og mikilvægt er að þar séu í boði námstengd- starfstengd og áhugasviðsúrræði fyrir 

atvinnulausa einstaklinga.   
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Abstract 
In October 2008, a complete ecenomical collapse swept through the Icelandic society over a 

short period of time. Many firms were bankrupt, the country‘s currency took an extreme dive 

and the authorities took over the country‘s largest banks. The employment market took a huge 

dive following and unemployment numbers fivefolded from September 2008 to December 

2008. To be employed is a large part of our lives and it is one of the things that define us as 

individuals and it is very important for financial, psychological and physical health. 

 A difficult situation on the employment market triggered questions of what was being 

done for those who were unemployed. 

 The aim of this study was to investigate if and how resorts for the unemployed 

individuals are helping them as well as to investigate how they fit to the theories on the 

subject. The results show that resorts are very important for the unemployed, equally to 

maintain a daily routine, to maintain activity and to build up the individual‘s confidence and 

social skills. The individuals didn‘t feel much difference in their physical health but there was 

a substantial difference socially. Most individuals agreed that a social support makes a big 

difference but they are fewer who believe they actually become that support.  

 Most foreign studies show that social skills and health are the factors in most danger 

when an individual becomes unemployed, so those are the factors that should be focused on. 

 The work done by the Employment Office makes a big difference in the process the 

unemployed individual has to go through and it is important to offer resorts regarding 

education, vocation and interests for the unemployed.    
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1. Inngangur 

Íslenskt samfélag hefur á undanförnum mánuðum breyst hratt og að mörgu leyti til hins verra.  

Yfir þjóðina hafa dunið einir þeir örlagaríkustu atburðir frá stofnun lýðveldis.  Góðærið hér á 

landi var mikið, Íslendingar lifðu hratt og um efni fram og má segja að allur heimurinn hafi 

staðið fjárfestum opinn.  Eignir landsins og íbúa þess uxu hratt og í raun umfram það sem 

eðlilegt gat talist.  Í október 2008 varð algjört efnahagshrun á mjög stuttum tíma, fyrirtæki 

urðu gjaldþrota, gjaldmiðill landsins hrapaði og ríkið tók yfir stærstu viðskiptabanka landsins.  

Einn af hornsteinum samfélagsins, atvinnan tók í kjölfarið stórt stökk niður á við og 

atvinuleysi tæplega fimmfaldaðist frá september til desember 2008 eða úr rúmlega 1% í tæp 

5% (Forsætisráðuneytið, 2009; Vinnumálastofnun, 2008).   

 Atvinna er eitt af því sem er einkennandi fyrir líf einstaklinga og skiptir miklu máli fyrir 

fjárhagslegt, andlegt og líkamlegt heilbrigði.  Það má velta fyrir sér að atvinnuleysi á Íslandi 

sé erfiðara en víða annarsstaðar í heiminum.  Íslendingar hafa í gegnum tíðina haft næga 

atvinnu og eru því góðu vanir, atvinnuleysi hefur aldrei verið raunverulegt vandamál hér á 

landi og því veit þjóðin oft ekki hvernig takast á við slíkt.  Oft vill togast á samúð og ásökun í 

garð hinna atvinnulausu og þeim jafnvel kennt um atvinnuleysi sitt þar sem þeir eru sagðir 

ekki hafi reynt nóg til að fá vinnu á ný  (Jón S. Karlsson, 2008). 

Þeir sem hafa aðeins grunnskólanám eða hafa jafnvel ekki lokið grunnskólanámi 

standa verst á vinnumarkaði, þessi hópur er um þriðjungur allra þeirra sem er á vinnumarkaði 

og yfir 50% þeirra er á atvinnuleysisskrá.  Í dag er eru iðnaðarmenn mjög stór hluti þeirra sem 

eru á atvinnuleysisskrá í kjölfar mikils samdráttar í byggingariðnaði (Félagsmálaráðuneytið, 

2009a).  

Atvinna er mikilvægur og mjög stór þáttur í lífi okkar líkt og fyrr sagði, hún lætur 

okkur finnast við vera einhvers virði og heldur okkur í raun gangandi.  Fyrir einstaklinga er 
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vinnan ekki bara tekjur, vinnan hefur áhrif á sjálfsvirðingu, stöðu okkar og tengsl okkar við 

annað fólk í samfélaginu (Forsætisráðuneytið, 2009; Secker, Grove og Seebohm, 2006). 

Vinnusemi og dugnaður er talinn æskilegur eiginleiki af félagslegum, sálrænum og 

siðfræðilegum ástæðum og samkvæmt Durkheim er það hið félagslega sem er frumeðli 

mannsins  en ekki hið efnislega eins og oft er fjallað um  (Stefán Ólafsson og Guðbjörg 

Andrea Jónsdóttir, 1993).  Það er því mikið áfall að missa vinnuna og sérstaklega hér á landi 

þar sem Íslendingar hafa í gegnum tíðina haft mikla trú á vinnusemi. Vinnusemin sem slík er 

einnig stór þáttur í þeirri velmegun og hagsæld sem hér hefur náðst undanfarin ár (Edgell, 

2006; Forsætisráðuneytið, 2009; Stefán Ólafsson, 1996). 

Við sem þjóð erum að takast á við stór verkefni sem ekki hafa komið inn á okkar borð 

fyrr.  Atvinnuleysi líkt og er nú hefur aldrei sést áður á Íslandi. Það sem kemst næst þessu er  

atvinnuleysi sem ríkti hér árið 1995 en þá fóru tölur yfir atvinnuleysi í 5% og þá var það 

samdráttur í sjávarútvegi sem hafði hve mest áhrif.  Sjávarútvegurinn stendur hins vegar mun 

betur í dag og varla hægt að tala um atvinnuleysi meðal sjómanna, nú er það fólk sem starfaði 

við verslun og þjónusta ásamt iðnaði og mannvirkjagerð sem ber þungan af atvinnuleysinu  

(Stefán Ólafsson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 1993; Vinnumálastofnun, e.d.f). 

 Atvinnuleysi hefur verið með allra minnsta móti hér á landi undanfarin ár.  Það var ekki 

fyrr en eftir 1983 sem atvinnuleysi óx hér að einhverju marki og fór þá yfir 1% um tíma. 

Menntun og atvinna síðar meir mótar okkar daglega líf ásamt sjálfsmynd okkar.  

Atvinnumissir er því gífurlegt áfall fyrir þann sem fyrir því verður og í raun skerðing á 

lífsgæðum.  Atvinnuleysi er ástand sem ber að forðast þar sem það vegur að 

grundvallarþáttum samfélagsins í heild (Halldór Sigurður Guðmundsson, 2008).   

 Í ástandi eins og nú er mikilvægt að gera allt sem í okkar valdi stendur til að draga úr 

neikvæðum áhrifum atvinnuleysis því rannsóknir og reynsla annarra þjóða sýna að 

afleiðingarnar geta orðið mjög miklar ef ekkert er að gert.  Besta dæmið sem við Íslendingar 
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getum farið eftir og lært af er kreppa sem skall á í Finnlandi 1991-95 og var hún að mörgu 

leyti lík því sem er að gerast hér á landi.  Eftir á að hyggja töldu Finnar sig hafa skorið of 

mikið niður á sviði heilbrigðis- og félagsþjónustu.  Það mikilvægasta sem hægt væri að gera í 

ástandi sem þessu er að virkja fólk með öllum tiltækum ráðum ásamt því að þétta sálfélagslegt 

net utan um börn, unglinga og þá sem eru atvinnulausir.  Þessar aðgerðir eru kostnaðarsamar 

en með reynslu Finna að leiðarljósi má ætla að það sé ódýrara en að gera það ekki sé til lengri 

tíma litið (Heilbrigðisráðuneytið, 2009). 

Erfitt atvinnuástand og mjög mikið atvinnuleysi vakti áhuga okkar á því, hvað væri 

verið að gera fyrir einstaklinga sem eru á skrá hjá Vinnumálastofnun, hvaða úrræði eru í boði 

og hvort þau standi öllum til boða?  Þegar við fórum að skoða þetta nánar sáum við að 

nauðsynlegt væri að afmarka sig betur og ákváðum því að afmarka rannsóknina við þá sem 

flokkast undir að vera langtímaatvinnulausir og búa á Akureyri.  

Rannsóknarspurningarnar sem við unnum út frá urðu því:   

Hvert er markmiðið með úrræðum fyrir langtímaatvinnulausa?  

Hvernig eru þau framkvæmd og hvert er notagildi þeirra?   

Hefur þátttaka í úrræðum áhrif á andlega, líkamlega og félagslega líðan?   

Skipta félagsleg tengsl og eða stuðningur máli fyrir þann atvinnulausa? 

Við heimildaöflun kom fljótt í ljós að lítið sem ekkert er til um íslenskar rannsóknir á 

því hvort úrræði eru að ná þeim markmiðum sem þeim er ætlað að ná fyrir einstaklinginn og 

hvaða áhrif atvinnuleysi hefur á félagslega líðan og heilsu.  Notaðar voru erlendar heimildir 

og rannsóknir að megninu til, ásamt því að lagðir voru fyrir spurningalistar og tekin viðtöl.  

Úrtakið voru einstaklingar sem hafa nýtt sér úrræði á vegum Vinnumálastofnunar auk þess 

sem í viðtölum var bæði rætt við atvinnulausa einstaklinga og ráðgjafa hjá Vinnumálstofnun. 

Ein rannsókn hefur verið gerð á Íslandi um líðan atvinnulausra einstaklinga og þar var 

stuðst við spurningar úr alþjóðlegri rannsókn. Í rannsókninni var  spurt um heilsufar, 
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félagslegar og sálrænar aðstæður.  Rannsókn þessi sýndi á marktækan hátt að atvinnuleysi 

fylgja breytingar á andlegri líðan, sjálfsöryggi og styrk (Stefán Ólafsson og Guðbjörg Andrea 

Jónsdóttir, 1993).  

Þeir sem hafa verið lengi atvinnulausir eru í meiri hættu að falla alveg út af 

vinnumarkaði vegna líkamlegrar og andlegrar vanlíðunar, þeir eiga oft á hættu að festast í 

kerfinu og fara ekki aftur út á vinnumarkað og í ástandi sem þessu er líklegt að nýskráning 

öryrkja muni aukast.  Sýnt hefur verið fram á að atvinnuleysi hefur mikil áhrif á sálarlíf, 

félagslíf og almenna heilsu einstaklinga ásamt álagi sem oft lendir á maka og börnum.  Einnig 

er fjárhagslegt tjón mikið bæði fyrir einstaklinginn sjálfan og þjóðarbúið 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2009). 

Árið 1993 hélt Jón Björnsson þáverandi félagsmálastjóri á Akureyri fyrirlestur þar 

sem hann fjallaði um félagsleg áhrif atvinnuleysis.  Þar talaði hann um samfélag sem var í 

uppsveiflu en stóð svo skyndilega frammi fyrir miklu atvinnuleysi.  Samfélagið var varla í 

stakk búið til að takast á við þessar breytingar.  Það er merkilegt hversu vel þessi fyrirlestur á 

við í dag, 17 árum seinna, og margt í dag svipað því ástandi sem þá var.  Á þessum tíma, líkt 

og í dag, voru atvinnuleysisbætur of lágar til að standa undir greiðslum einstaklinga sem 

höfðu verið í mikilli vinnu og fjárfest djarflega (Jón Björnsson, 1994).   

Jón (1994) talar um átaksverkefni gegn atvinnuleysi og að nota peningana frekar til að 

borga starfsþjálfun heldur en að borga út atvinnuleysisbætur. Þessar hugmyndir hans eru 

orðnar að raunveruleika í dag, einstaklingar geta nýtt sér úrræði eins og starfsþjálfun, 

námsúrræði og fengið styrk til þróunar á eigin viðskiptahugmynd (Jón Björnsson, 1994; 

Vinnumálastofnun, e.d.c). 

Það sem er ólíkt aðstæðum í dag miðað við fyrir 17 árum þegar Jón (1994) flutti 

fyrirlestur sinn er að atvinnuleysið er almennara og einstaklingar úr öllum stéttum sem verða 

varir við það.  Í dag eru úrræði í boði fyrir þessa einstaklinga og unnið er að því að hjálpa 
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einstaklingum sem eru á atvinnuleysisskrá með markvissari hætti.  Þegar atvinnuleysi er jafn  

mikið og það er í dag og almennt á milli allra stétta, þá eru meiri líkur á að fordómar minnki 

gagnvart þeim sem eru atvinnulausir, minni fordómar minnka það álag sem hvílir á hinum 

atvinnulausa (Sigríður  Á. Hauksdóttir, munnleg heimild, 25.mars 2010). 

Menntunarstig hefur ekki verið hátt á meðal atvinnulausra en það gæti átt eftir að 

breytast þar sem það er orðið auðveldara að mennta sig en áður.  Margir sem eru atvinnulausir 

í dag nýta sér úrræði eins og Menntasmiðju unga fólksins og styrki til náms.  Það ríkir líka 

atvinnuleysi á meðal fólks sem er með háskólamenntun en það er mun minna heldur en hjá 

einstaklingum sem aðeins hafa grunnskólamenntun. Háskólamenntaðir einstaklingar hafa 

færri valkosti um einhverskonar úrræði þar sem úrræðin hafa hingað til verið aðlöguð að 

ómenntuðu fólki  (Félagsmálaráðuneytið, 2009a). 

 Í köflunum hér á eftir verður meðal annars fjallað um félagslegan auð/stuðning í kafla 

fjögur  og mikilvægi hans útskýrt  með tilliti til rannsókna og kenninga.  Fjallað verður um 

atvinnuleysi í kafla sex , þróun þess og þá hópa sem eru atvinnulausir í dag ásamt því að 

fjallað verður um helstu áhrif þess og helstu kenningar um atvinnuleysi kynntar í kafla fimm.  

Að lokum eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar í kafla átta þar sem leitast verður við að 

styðja þær tilgátur og kenningar sem koma fram í ritgerðinni.  Niðurstöður verða settar fram í 

máli og myndum ásamt því að niðurstöður viðtalanna verða fléttaðar inn í niðurstöður 

spurningakönnunarinnar til að styðja enn frekar niðurstöður.  
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2. Aðferðafræði 

Við gerð rannsóknarinnar var notast við gögn úr spurningarlistum, bæði frá 

Vinnumálastofnun og spurningakönnun sem rannsakendurnir gerðu sjálfir, viðtölum sem 

rannsakendur tóku ásamt ýmsum heimildum bæði erlendum og innlendum.  Einnig var stuðst 

við munnlegar heimildir frá starfsmönnum Vinnumálastofnunar.   

 

2.1. Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni voru notaðar bæði megindlegar og eigindlegar aðferðir til að fá sem 

heildstæðasta mynd á því sem rannsakað var.  Megindlegar aðferðir gefa tækifæri á að skoða 

breiðara svið en gefa jafnframt ekki eins djúpa sýn og eigindlegar gera og ákveðið var því að 

notast við hvoru tveggja.  Eigindlegar aðferðir gefa rannsakendum kost á að fara dýpra í 

efnið.  Í þessari rannsókn var byrjað á því að fá niðurstöður úr megindlegum gögnum og 

spurningar fyrir eigindleg viðtöl svo byggðar á þeim niðurstöðum.  Það er oft svo að 

niðurstöður úr megindlegum gögnum vekja upp fleiri spurningar sem gott er að fá svar við 

með því að taka viðtöl (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

 

2.2. Framkvæmd 

Til að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með var stuðst við spurningalista 

sem ráðgjafar hjá  Vinnumálastofnun Norðurlands eystra höfðu áður lagt fyrir þátttakendur 

sem ekki höfðu nýtt sér nein úrræði en voru langtímaatvinnulausir.  Rannsakendur settu 

saman spurningalista sem einungis var lagður fyrir þátttakendur sem nýtt höfðu sér úrræði á 

vegum Vinnumálastofnunar Norðurlands eystra.  
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Þeir einstaklingar sem svöruðu báðum listum voru alls 12 en 19 einstaklingar svöruðu 

bara þeim lista sem rannsakendur gerðu.  Auk þess voru tekin viðtöl við fjóra einstaklinga 

ásamt því að rætt var við ráðgjafa Vinnumálastofnunar N.e.  

Fyrirlögn spurningalista var framkvæmd af starfsfólki Vinnumálastofnunar á 

tímabilinu 28. febrúar til 12 mars 2010.  Rannsakendur tóku viðtölin á Amtsbókasafninu á 

Akureyri. Það umhverfi var valið með það í huga að einstaklingar væru í hlutlausu umhverfi.  

 

2.3 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu á gögnum var notast við SPSS tölfræðiforrit ásamt því að skrifuð voru niður 

helstu atriði sem fram komu í viðtölum.  Gögn úr spurningarlistum voru slegin inn í SPSS og 

þar gerðar tíðnitöflur og upplýsingar úr þeim að lokum settar upp í myndir til að auðvelda 

framsetningu niðurstaðna.  

  

 

3. Þróun atvinnuleysis á Íslandi 

Atvinnuleysi hefur ekki verið viðvarandi vandamál á Íslandi en stöku sinnum hafa komið 

erfið tímabil í atvinnumálum en þau alltaf staðið stutt.  Árið 1993 fór atvinnuleysi ört vaxandi 

og var það 4,4% það ár, þar af voru 22% þeirra búnir að vera á skrá í sex mánuði eða lengur 

og flokkuðust því sem langtímaatvinnulausir. Á þessum tíma var samdráttur í fiskveiðum 

megin ástæða samdráttarins og voru um 40% atvinnulausir vegna þess.  Atvinnuleysið  varð 

mest 5% miðað við ársmeðaltal árið 1995 en eftir það fór það að minnka á nýjan leik og var í 

algjöru lágmarki í byrjun árs 2008 eða um 1%.  Atvinnuleysi hafði þá ekki verið svo lítið hér 

á landi síðan í byrjun árs 1988 eða í um 20 ár (Stefán Ólafsson og Guðbjörg Andrea 

Jónsdóttir, 1993; Vinnumálastofnun, 2008). 
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 Árið 2008 var nokkuð stöðugt framan af hvað atvinnuleysi varðar en í ágúst fór að bera 

á auknu atvinnuleysi eftir að sumarvinnu lauk.  Eftir hrunið breyttist ástandið gífurlega hratt 

og atvinnuleysið fimmfaldaðist frá október fram í desember 2008.  Langtímaatvinnuleysi var 

frekar lítið árið 2008 eða um 400 manns en í árslok var sú tala komin í 600  

(Vinnumálastofnun, 2008; Vinnumálastofnun, e.d.a; Vinnumálastofnun, e.d.b; 

Vinnumálastofnun, e.d.c). 

 Um mitt ár 2009 var tala þeirra sem voru langtímaatvinnulausir komin í 7000 manns 

eða um helmingur þeirra sem voru á skrá, urðu því mjög miklar sviptingar á skömmum tíma.  

Atvinnuleysi, sem var 1% í janúar 2008 eða sem nemur 1.545 manns, var komið í 6,6% eða 

10.456 manns ári seinna.  Á fjórða ársfjórðungi ársins 2009 voru alls 178.500 manns á 

vinnumarkaði, þar af voru 12.000 án vinnu (Vinnumálastofnun, 2008; Vinnumálastofnun, 

e.d.a; Vinnumálastofnun, e.d.b; Vinnumálastofnun, e.d.c) 

 Tölur fyrir febrúar 2010 sýna svo að ástandið versnar enn þar sem atvinnuleysi er 

9.3% eða 16.574 manns.  Þá öru þróun sem orðið hefur má sjá í töflunni hér að neðan, er hún 

sýnir meðalatvinnuleysi á mánuði frá október 2007 til febrúar 2010 (Vinnumálastofnun, 2008; 

Vinnumálastofnun, e.d.a; Vinnumálastofnun, e.d.b; Vinnumálastofnun, e.d.c; Lárus Blöndal 

og Ólafur Már Sigurðsson, 2010).   

Mynd 1.  Sýnir þróun atvinnuleysis frá okt 2007-feb 2010 (Vinnumálastofnun, 2009 og 2010). 
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Þegar skoðaðar eru tölur yfir atvinnuleysi verður að hafa í huga að skráð atvinnuleysi 

segir okkur ekki allt.  Þær tölur sem birtar eru sýna aðeins þá einstaklinga sem eru í 

atvinnuleit (Forsætisráðuneytið, 2009) og því hefur einnig verið haldið fram að atvinnuleysi 

sé í raun 60%  hærra en tölur Vinnumálastofnunar segja til um.  Í þá útreikninga vanti 

einstaklinga sem ekki eru taldir með vegna þess að þeir eiga ekki rétt á bótum, sá hópur 

samanstendur af  verktökum, ungu fólki sem er að koma inn á vinnumarkað og á ekki bótarétt 

og þá sem hafa verið lengi atvinnulausir og hafa misst bótarétt sinn, fatlaðir og heimavinnandi 

fólk í leit að atvinnu.  Í þessum tölum er heldur ekki gerður greinarmunur á hvort 

einstaklingar eru í hlutastarfi eða ekki (Ólafur Oddur Jónsson, 1994; Vinnumálastofnun, 

2008).  

 

3.1 Hverjir eru atvinnulausir  

Í gegnum tíðina hafa konur verið í meirihluta þeirra sem eru atvinnulausir eða allt frá því 

1980 til ársins 2009 en þá varð hlutfall karla hærra.  Ástæðu þess má að einhverju leyti rekja 

til þess að áður voru mestu sviptingarnar í fiskvinnslu- og þjónustugeiranum. Konur voru 

flestar starfandi á sviði þjónustu og verslunar ásamt því að vinna í fiskvinnslu. Í dag kemur 

stærsti hluti atvinnulausra úr hópi iðnaðarmanna ásamt verslun og þjónustu.   

Á myndinni efst á næstu blaðsíðu má sjá skiptingu milli kynja hvað atvinnuleysi varðar frá 

árinu 1980 til dagsins í dag og þar sjást greinilega hversu breytingar milli kynjanna eru miklar 

(Stefán Ólafsson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 1993; Vinnumálastofnun, e.d.g ).  

 

 



14 

 

  

 
Mynd 2. Þróun atvinnuleysis hjá körlum og konum frá 1980-2010  (Vinnumálastofnun, e.d.g; 

Vinnumálastofnun, e.d.h). 

 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var á atvinnuleysi í Svíþjóð árið 1990 í kjölfar 

efnahagsþrenginga kemur fram að karlar verða atvinnulausir fyrr þegar um 

efnahagsþrengingar er að ræða en konur fyrr þegar um samdrátt er að ræða.  Þessar 

niðurstöður passa vel við þróun á Íslandi, myndin hér að ofan sýnir að árið 1995 voru konur 

2% fleiri á atvinnuleysisskrá og á þeim tíma var það samdráttur sem olli atvinnuleysi.  Árið 

2010 eða 15 árum seinna eru karlar 2% fleiri á atvinnuleysisskrá og þá er orsökin 

efnahagsþrengingar (Félagsmálaráðuneytið, 2009b; Stefán Ólafsson og Guðbjörg Andrea 

Jónsdóttir  1993). 

Flestir þeirra sem eru atvinnulausir eru á aldrinum 25-34 ára eða um 30% yfir allt 

landið.  Á Norðurlandi eystra er hlutfall yngsta hópsins töluvert hærra en á landinu öllu eða 

25% á móti 19%.  Hins vegar er í hópnum 45 ára og eldri  jafnt hlutfall atvinnulausra hvort 

sem er yfir landið allt eða einungis Norðurland Eystra  (sjá mynd 3). 
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Mynd 3. Aldursskipting þeirra sem eru atvinnulausir (Vinnumálastofnun, e.d.i). 

 

Hlutfallslega eru fleiri sem einungis hafa grunnskólamenntun á landinu öllu eða rétt rúmlega 

helmingur.  Á Norðurlandi Eystra er hlutfallið aðeins hærra eða sem nemur  10%.  Munurinn 

er ekki mikill í öðrum flokkum en þó eru hlutfallslega fleiri sem hafa lokið háskólanámi á 

landinu öllu miðað við Norðurland Eystra. 

 
Mynd 4. Atvinnuleysi eftir menntunarstigi (Vinnumálastofnun, e.d.f). 
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4. Félagslegur auður 

Hugtakið félagslegur auður hefur verið notað til að vísa til ákveðinna eiginleika í samfélaginu 

líkt og félagslegra sambanda, stöðu þeirra og þess trausts og viðmiða sem þar ríkja. 

Gagnkvæm hjálp sem auðveldar virkni gagnkvæms ávinnings (Kawachi, 1999).  Notkun 

hugtaksins félagslegur auður í félagslegum fræðum leggur áherslu á hlutverk þess í félagslegri 

stjórnun, í framfærslu fjölskyldunnar og ávinningi í málamiðlunum (Portes, 1998).  

 Hugtakið félagslegur auður kemur upphaflega úr félagsfræði og stjórnmálafræði, og er 

notað til að útskýra þær bjargir sem eru tiltækar fyrir einstaklinga gegnum samskipti og 

félagsaðild í samfélaginu.  Það má segja að félagslegur auður sé í raun andstaða við 

fjárhagslegan auð sem býr í bankareikningum einstaklinga eða mannauð sem felst í 

fjárfestingu einstaklinganna í menntun og starfsreynslu. Félagsauður felst í formgerð og 

gæðum félagslegra tengsla á milli einstaklinga (Kawachi, 1999). 

Félagsleg sambönd geta verið túlkuð sem fjárfesting og uppskeran er gagnleg útkoma 

fyrir einstaklinginn, en samlíkingin getur verið blekkjandi þó að hún sé hjálpleg. Það má segja 

að stærsti munurinn á félagslegum auð, fjárhagslegum auð og mannauð sé sá að fjárhagslegur 

auður og mannauður hafa báðir verið skilgreindir sem magn en félagslegan auð hefur ekki 

verið hægt að skilgreina eða mæla nákvæmlega (Bankston  og Zhou, 2002).  Það er hægt að 

mæla stærð og tíðni sambanda, en erfiðara er að mæla gæði sambanda.  Sumar rannsóknir 

hafa reynt að skoða virkni fólks í félagasamtökum, aðrar horfa til félagslegs umhverfis 

einstaklinga og enn aðrar reyna að mæla félagsauð út frá tengslanetum einstaklinga (House, 

Umberson og Landis, 1988).   

Íslendingar eru samkvæmt rannsóknum  vel staddir félagslega, þeir eru í góðum 

tengslum við annað fólk og meira en gengur og gerist annars staðar í Evrópu. Íslendingar eru 

einnig í góðum tengslum við vini sína og geta leitað til þeirra í erfiðleikum.  Þessar 
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niðurstöður eru þó fengnar með huglægu mati hvers og eins og því má taka þeim með 

ákveðnum fyrirvara, en vissulega gefur þetta ákveðna vísbendingu um styrk félagslegra 

tengsla hér á landi  (Forsætisráðuneytið, 2009).   

Félagslegur auður er talinn leika mikilvægt hlutverk í því hvernig samfélag virkar, 

hann hefur áhrif á forvarnarstarf, vinnur gegn afbrotum unglinga og glæpum, hefur áhrif á 

hvernig börnum gengur í skóla, hefur áhrif á stjórnmál og samkvæmt ýmsum rannsóknum 

getur félagslegur auður haft áhrif á heilsu (Kawachi, 1999). 

Pilgrim,  Rogers og Bental (2009) segja að fólk hafi þörf fyrir að tilheyra ákveðnum hópi  það 

að tilheyra ekki hópi getur haft áhrif á andlega heilsu.  Ef einstaklingur er viðkvæmur andlega 

þá getur skortur á félagsskap aukið líkur á að hann lifi einangruðu lífi.  

Félagslegur auður getur dregið úr skaða vegna langtíma atvinnuleysis eins og Putnam 

(1995) skilgreinir hann. Þá eru það tengsl einstaklinganna, félagsleg viðmið og traust sem 

skapa félagslegan auð.  Það eru minni líkur á að fólk verði þunglynt eða að undirliggjandi 

geðrænir sjúkdómar taki sig upp þegar fólk er ríkt af félagslegum auð og getur auðveldlega 

fengið stuðning þegar eitthvað bjátar á (Putnam, 1995; Thoits, 1995).   

Hugmyndin um félagslegan auð gerir ráð fyrir að félagstengsl séu persónuleg og 

ákveðin samfélagseign til jafns við efnahags- og mannauð.  Líkt og önnur form auðs er 

félagslegur auður talinn hafa áhrif á framleiðni og velferð einstaklinga og samfélaga og 

aðstoða þar með fólk við að ná markmiðum sínum sem ekki hefur verið hægt að ná áður.  

Félagslegur auður getur haft úrslitavald um hvort að einstaklingur, sem langar til að fara í 

skóla, sækja um ákveðna vinnu eða snúa sér að einhverju nýju áhugamáli, láti verða af því.  

Hefur hann tengslin, traustið og er hann í rétta félagsskapnum, til að hann fái hvatningu og 

þrýsting til að láta verða af því að mennta sig, sækja um vinnu eða fara að stunda nýtt 

áhugamál (Kawachi, 1999)? 
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Fjöldi rannsókna sýnir fram á kosti félagslegs auðs hvað heilsu varðar, því betur sem 

einstaklingur aðlagast samfélaginu því ólíklegri er hann  til að upplifa ýmsa kvilla eins og til 

dæmis þunglyndi (Irwin, Lagory, Ritchey og Fitzpatrick,  2008).  

 

4.1. Félagslegur stuðningur 

Félagslegur stuðningur kemur frá umhverfinu og þeim sem einstaklingurinn umgengst, það 

geta verið vinnufélagar eða einstaklingar sem deila sama áhugamáli og veita hver öðrum 

stuðning.  Hér er ekki eingöngu átt við fjölskylduna heldur er átt við fólk sem 

einstaklingurinn hittir í daglegu lífi og tengslin geta verið misjöfn. Ef einstaklingurinn finnur 

ekki hóp sem að hann getur tilheyrt þá getur það skapað mikla vanlíðan og togstreitu.  

Durkheim taldi að ef einstaklingurinn nær ekki að finna jafnvægi í lífinu og finna sig í 

einhverjum ákveðnum hópi þá getur það leitt til siðrofs eða jafnvel sjálfsmorðs (Durkheim, 

1952). 

Hægt er að skipta félagslegum stuðningi upp í annars vegar fáanlega hjálp og hins 

vegar þá hjálp sem er í boði .  Bæði fáanlegri og fenginni hjálp er skipt í fjóra þætti en þeir 

eru andlegur stuðningur, ráðgjöf, verkleg hjálp og efnisaðstoð.  Það skiptir máli að félagslegi 

stuðningurinn komi á því sviði sem hans er þörf, til dæmis ef einstaklingur hefur misst vinnu 

þá þarf viðkomandi aðstoð við atvinnuleit frekar en fjölskylduráðgjöf (Rúnar Vilhjálmsson, 

1995). 

Stuðningur frá félagslegum tengslum einstaklings getur verið stuðpúði fyrir 

sjálfstraust hans.  Til að ná fram því besta fyrir einstaklinginn úr þeirri auðlind sem félagsleg 

tengsl eru í atvinnuleysi getur fólk þurft að fá hjálp úr nærumhverfi sínu (McArdle, Waters, 

Briscoe og Hall, 2007).  Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að þegar um langvarandi 

atvinnuleysi er að ræða þá minnkar félagslegur stuðningur þeirra vegna þess að þeir draga úr 

samskiptum við fjölskyldu og vini (McArdle og fl., 2007).   
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Ekki er sama hvaðan eða hvernig félagslegur stuðningur er veittur, unglingum gæti 

sem dæmi þótt áhugasamar spurningar foreldra um hvernig gangi í atvinnuleitinni 

streituvekjandi en aftur á móti gætu vinsamlegar ábendingar og stuðningur frá vinum eða 

öðrum ættingjum verið vel þegnar (Þóroddur Bjarnason og Þórdís J. Sigurðardóttir, 2003). 

Samkvæmt Peggy Thoits (1995) er félagslegur stuðningur hugsaður sem úrræði, 

einskonar félagslegur fjársjóður sem fólk nýtir til að takast á við streitu. Félagslegur 

stuðningur er almennt skilgreindur sem hjálplegur, áhrifamikill, óformlegur og tilfinningalega 

virkur.  Hann samanstendur af fjölskyldumeðlimum, vinum og öðrum, sem eru mikilvægir í 

lífi einstaklingsins. 

Félagslegur stuðningur vísar til jákvæðra, og hugsanlegra heilsustyrkjandi og 

streituhamlandi sambanda, eins og hjálpsemi, sýndrar umhyggju, samúðar og þeirra 

upplýsinga sem veittar eru (House og fl., 1988).  Hann eykur lífsgæði einstaklinganna og 

getur spornað gegn því að undirliggjandi geðsjúkdómar komi upp á yfirborðið og hafi áhrif á 

líf þeirra.  Því eins og Thoits (1995) segir þá voru niðurstöður rannsóknar hennar á félagslegri 

einangrun á þá leið að einstaklingar sem verða félagslega einangraðir eru í meiri hættu á að fá 

sjúkdóma sem hafa áhrif á andlega getu þeirra.  Þeim niðurstöðum ber  alveg saman við 

Durkheim (1952) en hann segir að ef einstaklingur upplifi sig einan og getur ekki samsamað 

sig öðrum í samfélaginu, þá geti það leitt til örþrifaráða hans. 

Allar þessar rannsóknir styðja umræðuna um hve erfitt það getur verið að upplifa 

atvinnuleysi og hvað það er mikilvægt að halda utan um þennan hóp og halda honum virkum í 

þjóðfélaginu. Starfsmenn Vinnumálastofnunar gegna þar mikilvægu hlutverki með því að 

hvetja einstaklinga sem eru á skrá til að nýta sér úrræði og sporna þar með gegn því að þeir 

dragi úr félagslegum samskiptum og einangrist. 
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5. Kenningar  um atvinnuleysi 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um áhrif atvinnuleysis á heilsu einstaklinga,  

Lanert og Hammarström (2009) gerðu samanburð á nokkrum líkönum og kenningum til að 

finna út hvert þeirra er að mæla best þau áhrif sem einstaklingurinn verður fyrir þegar hann 

missir vinnuna, eða hefur verið atvinnulaus lengi.    

Líkanið um efnislegan skort (economic deprivation model), líkanið um félagslegan stuðning 

(social support) og líkan Jahoda um dulda virkni (model of latent functions) voru að þeirra 

mati að gefa besta mynd af þeim áhrifum sem atvinnuleysi hefur á einstaklinginn (Janlert og 

Hammarström, 2009). 

Niðurstaða þeirrar rannsóknar var að líkan Jahoda um dulda virkni væri það sem sýndi einna 

besta niðurstöðu.  Rannsókn Ozamiz, Gumplmaier og Lehtinen (2001) sýndi fram á þrjár 

kenningar sem lýsa því hvaða áhrif atvinnuleysi getur haft á einstaklinga en þessar kenningar 

eru þrepakenning Harrison og Hill, skortskenning Jahoda og vítamín kenning Warr´s. 

 

5.1. Kenning Jahoda um dulda virkni 

Hugmyndin á bak við líkanið um dulda virkni er sú að vinnan er talin stuðla að dulinni virkni.   

Dulda virknin felur í sér að þegar einstaklingurinn er í vinnu þarf hann að gera áætlanir fyrir 

daginn, það felur meðal annars í sér að hann aflar félagslegra tengsla við aðra einstaklinga.  

Einstaklingurinn skapar sér stöðu og persónuleika í gegnum vinnu sína og vinnan stuðlar  

jafnframt að tækifærum til að eiga sameiginleg markmið og deila sameiginlegri reynslu með 

öðrum (Janlert og Hammarström, 2009). 

Rannsókn  Jahoda á dulinni virkni leiddi í ljós dulin áhrif atvinnuleysis eins og  að 

tímaskyn fólks breytist þegar vinnan hverfur úr lífi þess og þar með breytast venjubundnar 

athafnir dagsins. Félagsleg tengsl utan heimilis glatast og  einstaklingurinn missir tilfinningu 
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fyrir tilgangi sínum, markmiðum,  stöðu, kennimarki og sjálfstraust hans glatast.  Skoðun 

Jahoda er sú að vinnan er einstaklingnum mikilvæg bæði fyrir andlega heilsu og ánægju í 

þjóðfélagi nútímans (Paul og Batinic, 2010).  Einstaklingurinn missir reglulega virkni sína, og 

það getur valdið félagslegri einangrun og hlutverkamissi. Vinnan er það sem tengir 

einstaklinginn við samfélagið (Edgell, 2006). 

 

5.2. Líkanið um efnahagslegan skort  

Líkanið um efnahagslegan skort er sígilt félagsfræðilegt líkan.  Í því er sagt að þeir sem eru 

atvinnulausir hafa minna fjármagn og minna fjármagn hefur bein eða óbein áhrif á forsendur 

fyrir góðri heilsu.  Líkanið bendir einnig á lausn á vandanum en hún er sú að sjá 

atvinnulausum einstaklingum fyrir nauðsynjum og telja talsmenn líkansins að það muni draga 

úr skaðlegustu áhrifum atvinnuleysis. Þessar rannsóknir fylgja gömlum hefðum eldri 

rannsókna á fátækt og slæmri heilsu sem gerðar voru fyrir stríð (Janlert og Hammarström, 

2009).  Í atvinnuleysi eftirstríðsáranna var allt annað efnahagsástand og  þá voru 

atvinnuleysisbætur greiddar út í flestum löndum, þrátt fyrir það hafa rannsóknir sýnt fram á 

tengsl á milli atvinnuleysis og slæmrar heilsu, líkanið um efnahagslegan skort er ennþá eitt af 

helstu líkönum í gildandi rannsóknum (Janlert og Hammarström, 2009). 

 

5.3. Kenningin um félagslegan stuðning/tengsl  

Kenningin um félagslegan stuðning (social support) og félagslegt tengslanet (social network) 

er aðgreind í tvo ólíka virkniþætti.  Fyrst er það beinn félagslegur stuðningur og svo stuðpúða 

áhrif (the buffer effect).  Samkvæmt beinum félagslegum stuðningi hefur skortur á félagslegu 

tengslaneti skjótar afleiðingar fyrir heilsuna. Nálægð og tengsl við aðrar manneskjur eru talin 

ein af frumþörfunum og þegar þessi tengsl eru ekki til staðar þá getur það haft neikvæðar 



22 

 

  

afleiðingar.  Samkvæmt kenningunni um stuðpúðaáhrif þá virkar félagslegur stuðningur sem 

skjöldur gegn ólíkum tegundum streitu eins og til dæmis álags vegna atvinnuleysis (Janlert og 

Hammarström, 2009).    

Rannsóknir hafa hvað eftir annað sýnt fram á að sjálfstraust er sá þáttur sem verður 

fyrir hvað mestum neikvæðum áhrifum atvinnuleysis.  Mannauður og félagsauður geta virkað 

sem einskonar stuðpúðar fyrir sjálfstraust.  Þeir einstaklingar sem hafa sterk félagsleg tengsl 

eru líklegri til að finnast þeir mikils metnir og hafa þar af leiðandi meira sjálfstraust.  

Mannauður skiptir líka máli þar sem meira menntaðir einstaklingar eiga meiri möguleika á að 

fá aftur vinnu og það eitt og sér getur dregið úr kvíða meðan á atvinnuleysi stendur (McArdle 

og fl., 2007).   

 

5.4. Þrepakenning Harrison og Hill   

Mikilvægt framlag hennar er hugmyndin um að það sé  tilfinningaþrungin samfella sem á sér 

stað þegar einstaklingur missir vinnuna. Fyrstu viðbrögð er áfall en seinna kemur tímabil 

bjartsýni.  Einstaklingurinn huggar sjálfan sig með því að hann hljóti að fá vinnu fljótlega, 

þetta sé bara tímabil sem mun ekki vara lengi.  Síðasta stigið einkennist af mikilli svartsýni 

þar sem einstaklingurinn sér enga ljósa punkta og tímabilið endar með undirgefni þar sem 

einstaklingurinn er búinn að gefast upp og reiknar ekki með að það rætist úr hans málum 

(Ozamiz, Gumplmaier og Lehtinen, 2001). 

 

5.5. Skortskenning Jahoda -Deprivation theory 

Höfundur þessarar kenningar segir að vinnan hafi dulda virkni eins og skipulagningu dagsins 

þegar einstaklingur er í vinnu þá þarf hann að skipuleggja daginn og það gerir félagsleg tengsl 

hans auðveldari.  Félagslegt hlutverk og myndun samsemdar gefa einstaklingnum markmið í 
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lífinu og heldur honum virkum.  Í þessum skilningi myndi atvinnuleysi fela í sér skort á 

þessari virkni (Ozamiz, Gumplmaier og Lehtinen, 2001). 

Jahoda kemur með tvær kenningar sem hafa verið notaðar til að útskýra hvaða áhrif 

atvinnuleysi getur haft á einstaklinginn, fyrst er það hin dulda virkni sem vinnan hefur fyrir 

einstaklinginn og svo er það skortskenningin þar sem hina duldu virkni vantar. 

Þessar tvær kenningar hafa líka verið skoðaðar saman og er þá talað um skort sem kemur fram 

vegna þess að duldu áhrifin vantar („latent deprivation“).  Paul, Geithner og Moser (2009) 

gerðu samanburð á þessari virkni meðal einstaklinga með atvinnu, atvinnulausra og 

einstaklinga sem voru ekki á vinnumarkaði.  Mæld var dulin virkni og skortur á almennri 

virkni einstaklingsins.  Þar kom fram að hjá þeim sem voru atvinnulausir var dulin virkni 

minnst ásamt því að skortur var á almennri virkni.   

 

5.6. Vítamínkenning Warr´s 

Samkvæmt þessum kennismið þá getur vinna út frá sálfræðilegu sjónarmiði verið aðgreind 

niður í mismunandi gildi, góð og slæm. 

Góðu gildin koma fram þegar vinnan er skemmtileg og skapar minni andlega streitu, 

eflir félagsleg samskipti og einstaklingurinn hefur tækifæri til að þróast í starfi. 

Slæmu gildin eru svo andstaða þeirra góðu, streita fylgir starfinu,  félagsleg samskipti eru 

ekki jákvæð og engin von um að vinna sig upp í starfi. 

Atvinnuleysið getur verið slæmt eða gott, það fer eftir því hvort fyrri vinna var góð 

eða slæm.  Warr  telur áhrifin verða meiri ef vinnan sem einstaklingurinn missti var góð. 

(Ozamiz, Gumplmaier og Lehtinen, 2001). 
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5.7. Skilningur á samhengi - Sense of coherence  

Skilningur á samhengi (Sense of choherence) er kenning sem Aaron Antonovskoy kom með 

til að reyna auka skilning á hvers vegna sumir verða veikir undir álagi en aðrir ekki (Starrin, 

Jönsson og Rantakeisu, 2001).  Kenningin gengur út á það hvernig einstaklingur upplifir 

aðstæður sínar og rannsóknir hafa sýnt fram á að þrír meginþættir hafi áhrif á þessa upplifun.  

Fyrst er það hæfileiki einstaklings til að skilja aðstæður sínar, því næst hvernig honum finnst 

hann ráða við þær aðstæður og í síðasta lagi hvaða bjargir hann hefur til að ráða við 

aðstæðurnar.  Ef einstaklingur missir vinnu þá þarf hann að skilja af hverju það gerðist, hvort 

hann ráði við það og að lokum þá þarf hann ákveðnar bjargir líkt og félagslegan stuðning til 

að komast í gegnum erfiðleikana (Erikson og Lindström, 2005).   

 

5.8. Fjárhagslegir erfiðleikar og skömm  

Fjárhagslegir erfiðleikar og skömm (Financial hardship and shame) er líkan sem hefur verið 

notað til að skilja félagsleg- og heilsufarsleg áhrif  atvinnuleysis, af hverju sumir taka það 

mjög nærri sér að missa vinnuna á meðan öðrum virðist vera alveg sama (Rantakeisu, Starrin 

og Hagquist, 1999).  

Kenningin fjallar um að eftir því sem einstaklingur upplifir meiri erfiðleika í 

fjármálum og meiri fordóma frá umhverfi sínu því meiri hætta er á að hann  upplifi streitu 

sem getur haft skaðleg áhrif á heilsu hans (Rantakeisu, Starrin og Hagquist, 1999).  
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6. Atvinnuleysi 

Þeir tímar sem við lifum á einkennast af miklum og hröðum breytingum og vinnumarkaðurinn 

er þar engin undantekning.  Í dag er ekki óalgengt að einstaklingar upplifi eitt eða fleiri 

tímabil á sinni lífsleið sem einkennast af miklu atvinnuleysi og er áhættan meiri fyrir þá sem 

áður hafa misst vinnuna (Bildt og Michélsen, 2003).   

Áhrif atvinnuleysis eru margbreytileg og hafa rannsóknir meðal annars leitt í ljós að 

ýmis dulin áhrif eru til staðar.  Tímaskyn fólks breytist þegar það þarf ekki lengur að mæta til 

vinnu á ákveðnum tíma og rútína sem oft skapast hverfur einnig.  Þau félagslegu tengsl sem 

einstaklingur hefur skapað sér utan heimilisins glatast oft á tíðum ásamt því að 

einstaklingurinn missir tilfinninguna fyrir því að  hafa tilgang og markmið.  Vinnan hefur það 

hlutverk meðal annars að tengja okkur við samfélagið  (Edgell, 2006). 

Yfirvöld hér á landi hafa frá því í október 2008 búið sig undir sálfræðilegt stórslys, 

mikill fjöldi fólks er örvæntingarfullur, óhamingjusamur og jafnvel þunglyndur.  Að hluta til 

hefur verið brugðist við þessu með auknum aðgerðum og úrræðum fyrir atvinnulausa. 

(Þórólfur Þórlindsson og Stefán Hrafn Jónsson, 2009.)   Íslendingar geta hugsanlega lært af 

reynslu Finna þar sem ástandið hér er um margt líkt því sem þar ríkti í byrjun 10. áratugarins.  

Mikilvægt er að virkja fólk með öllum tiltækum ráðum, styrkja heilsu þess og félagskerfi en 

ekki skera niður eins og gert var í Finnlandi (Heilbrigðisráðuneytið, 2009).   

 

6.1. Efnahagsleg áhrif í atvinnuleysi 

Fullnægjandi viðbrögð við atvinnuleysi fást aldrei nema með því að viðurkenna að það eigi 

rætur að rekja í efnahagsbreytingunum en ekki persónulegri ógæfu (Ólafur Oddur Jónsson, 

1994).  Hinn atvinnulausi mun alltaf verða fyrir beinum fjárhagslegum skaða, hversu skaðinn 
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er mikill veltur á því hversu mikil laun einstaklingurinn hafði og hverjar atvinnuleysisbætur 

hans eru (Snow, 2009). 

Samkvæmt skýrslu um fjármál heimilanna (2009c) þá er það fólk á þrítugs- og 

fertugsaldri sem skuldar mest og er þar af leiðandi með hæstu greiðslubyrðina og hefur einnig 

flest börn á sínu framfæri (Félagsmálaráðuneytið, 2009). Einstaklingar á aldrinum 25-39 ára 

eru 41% af fjölda atvinnulausra í landinu (Vinnumálastofnun, (e.d.j) og má ætla að þessi 

hópur eigi einnig erfitt með að ná endum saman. Þegar einstaklingur missir vinnuna þá hefur 

hann í flestum tilvikum minni ráðstöfunartekjur og þarf því að draga úr neyslu, til dæmis 

verður það að munaði að hafa barnið á leikskóla sem áður þóttir bæði sjálfsagt og nauðsynlegt 

fyrir barnið (Jón Björnsson, 1994). 

Atvinnuleysi getur leitt til þess að einstaklingurinn missir mikilvæg tengsl sem hann 

hafði í gegnum vinnuna. Þeir sem verða atvinnulausir verða stundum utanveltu í daglegu lífi 

og eiga jafnvel ekki lengur samleið með vinnufélögunum og hafa ekki efni á að gera ýmislegt 

sem þótti sjálfsagt áður (Gallie og Paugam, 2004; Jón Björnsson, 1994).  

Rannsókn sem Þóroddur Bjarnason og Þórdís J. Sigurðardóttir (2003) gerðu sýnir fram á að 

langtímaatvinnuleysi eykur skynjun á efnahagslegum skorti ásamt því að lengd atvinnuleysis 

tengist auknum fjárhagslegum skorti. 

Flestir þurfa að minnka við sig í neyslu í kjölfar þess að missa vinnuna, skiptir þá ekki 

máli hvaða stétt viðkomandi einstaklingur tilheyrir.  Þrátt fyrir að allir þeir sem eru 

atvinnulausir þurfi ekki endilega að líða skort þá er líklegt að það séu einhverjir 

fjárhagsörðugleikar sem fylgja missi á reglulegum tekjum (Jón S. Karlsson, 2008). 

Stefán Ólafsson og Guðbjörg  Andrea Jónsdóttir (1993) sýna í rannsókn sinni fram á 

að 58%  þátttakenda hafi þurft að breyta neysluvenjum sínum.  Flestir höfðu breytt 

matarinnkaupum og næst á eftir var breyting á kaupum á afþreyingu.  Rannsóknir hafa einnig 

sýnt að miðaldra menn taka það nær sér að missa vinnuna heldur en ungir eða rosknir menn, 
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það má tengja  fjárhagslegum skuldbindingum og hlutverkum sem eru mismunandi eftir aldri. 

Húsmæður sem eru útivinnandi og missa vinnuna taka sér þá gjarnan meiri tíma til húsverka 

en hjá konum sem eru eina fyrirvinnan, gætir sömu áhrifa og hjá körlum þegar þeir missa 

vinnuna (Jón S. Karlsson, 2008). 

Fjárhagslegur skortur hefur neikvæð áhrif á sjálfstraust einstaklinga, peningar hjálpa 

einstaklingum til að stjórna lífi sínu, taka þátt í eyðslu og virkni sem gefur þeim reynslu, 

ákveðin hlutverk og félagsleg samskipti.  Allt þetta er nauðsynlegt til að þróa og viðhalda 

hæfileikum og sjálfstrausti einstaklingsins (Waters og Moore, 2002). 

Fjárhagsvandræði virðist ekki hafa eins mikil áhrif á sjálfstraust kvenna eins og þau 

hafa á sjálfstraust karla. Rennir það stoðum undir að það sé ekki endilega hversu mikla 

peninga einstaklingurinn missir í atvinnuleysinu, heldur frekar hvað þessar þrengingar tákna 

fyrir fólk.  Það lítur því út fyrir að tákn fyrir karlmennsku sé ennþá hvað þeir draga mikil 

björg í bú.  Í dag er það því hve mikla peninga þeir leggja til heimilisins (Waters og Moore, 

2002). 

Það hefur verið sýnt fram á að fjárhagsleg spenna hefur áhrif á hvernig einstaklingum 

sem eru atvinnulausir reiðir af, þetta er breyta sem hefur áhrif á bæði dulda og opinbera virkni 

atvinnuleysis og tengsl þeirra við heilsu einstaklingsins.  Það þarf að skoða þessi tengsl út frá 

bæði kyni og aldri einstaklingsins (Creed og Watson, 2003). 

 

 

6.2. Félagsleg áhrif í atvinnuleysi 

Félagslegur stuðningur kemur frá umhverfinu og þeim sem einstaklingurinn umgengst. Það 

geta verið vinnufélagar eða einstaklingar sem deila sama áhugamáli og veita hver öðrum 

stuðning.  Hér er ekki bara átt við fjölskylduna heldur einnig alls konar fólk sem 

einstaklingurinn hittir í daglegu lífi og tengslin geta verið misjöfn. Ef einstaklingurinn finnur 
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ekki hóp sem að hann getur tilheyrt þá getur það skapað mikla vanlíðan og togstreitu 

(Durkheim, 1952). 

Samkvæmt kenningum Jahoda um dulda virkni og skort á virkni þá er það vinnan sem 

gefur einstaklingnum virkni. Virkni en nauðsynleg til að einstaklingurinn taki virkan þátt í 

samfélaginu. Ef þessi virkni er ekki til staðar hættir einstaklingurinn að hafa markmið. Hann 

þarf ekki að vakna í vinnuna og hittir ekki fólk í gegn um vinnuna. Það að vera atvinnulaus er 

ekki það sama og að vera í fríi, einstaklingurinn dregur úr mannlegum samskiptum og á til 

dæmis  erfitt með að fylgja réttum matmálstímum (Jahoda, 1979).  

Jahoda (1979) segir að einstaklingurinn vilji frekar vera í óspennandi vinnu heldur en 

að vera atvinnulaus, vinnan hjálpar honum að vera virkur í samfélaginu, gefur félagsskap og 

ákveðinn ramma til að skipuleggja líf sitt eftir. 

Rannsókn var gerð meðal heimilislausra einstaklinga í meðalstórri borg í 

Bandaríkjunum árið 2008 um gildi félagslegs auðs fyrir lífsgæði.  Rannsakað var hvernig  

félagslegur stuðningur skiptir máli þegar peninga- og mannauður er mjög takmarkaður. Mæld 

voru breytileg form félagslegs auðs, stjórnun félagslegs auðs, þátttaka hópa, félagslegt traust 

og þau bil sem félagslegur auður brúar.  Einnig var gerð almenn mæling á félagslegum 

stuðningi.  Niðurstöðurnar gáfu til kynna að félagslegur auður skiptir máli fyrir þá sem ekki 

hafa margar bjargir. Þar að auki kom fram að breytan félagslegur auður hefur marktæk áhrif á 

útskýrðan breytileika í þunglyndiseinkennum. Það hefur venjulega verið útskýrt með þeim 

félagslega stuðningi sem einstaklingurinn finnur fyrir (Irwin og fl.,2008). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að þegar um langvarandi atvinnuleysi er að ræða þá 

minnkar félagslegur stuðningur, það er líkt og að einstaklingur sem er atvinnulaus eyði af 

stuðningi í félagslegu tengslaneti sínu þegar hann er atvinnulaus og að þessar birgðir 

endurnýist ekki.  Þessar niðurstöður styrkja gildi íhlutunar til að hvetja það tengslakerfi sem 
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einstaklingurinn hefur og því er mikilvægt að vera með einhverskonar verkefni til að styrkja 

félagsleg tengsl einstaklingsins (McArdle og fl., 2007). 

Einstaklingum er það eðlislægt að hafa eitthvað fyrir stafni og hjá flestum er það 

vinnan sem daglega tekur stærstan hluta tíma okkar.  Að mæta í vinnu, skipuleggja tíma með 

fjölskyldu og tómstundir í kringum þennan fasta punkt í lífinu getur skipt miklu máli.  

Einstaklingar geta fundið sameiginlegan tilgang með starfinu og getur það verið hluti af 

sjálfsmynd þeirra.  Þegar vinnan er  ekki lengur til staðar þá geta kvíði og streita hugsanlega 

tekið við, og þar með þarf einstaklingurinn að finna nýjan tilgang í lífinu (Jón S. Karlsson, 

2008). 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að einstaklingar sem eru atvinnulausir draga úr 

samskiptum við vini og fjölskyldu þannig að félagslegur stuðningur minnkar. 

Einstaklingurinn fer að loka sig meira og meira af, hættir að fara á mannamót og forðast 

fjölskylduboð (McArdle og fl., 2007).   Ef einstaklingur dregur úr samskiptum við vini og 

fjölskyldu þá er hann ekki bara að draga úr þeim félagslega stuðning sem hann hefur aðgang 

að heldur er hann líka að minnka félagslegan auð sinn.  Með því að minnka samskipti við 

fjölskyldu og vini þá er einstaklingurinn að fækka þeim tækifærum sem hann hefur til 

mannlegra og uppbyggilegra samskipta (Taylor, 2006). 

Atvinnuleysi getur gert fjölskyldubönd viðkvæm, það breytist allt þegar fyrirvinnan er 

allt í einu orðin þiggjandi. Þetta getur skapað spennu á heimilinu sem veldur vanlíðan  (Jón 

Björnsson, 1994). Það er ekki sama hvaðan eða hvernig félagslegur stuðningur er veittur, 

unglingum gæti þótt áhugasamar spurningar foreldra um hvernig gangi í atvinnuleitinni 

streituvekjandi en aftur á móti gætu vinsamlegar ábendingar og stuðningur frá vinum eða 

öðrum ættingjum verið vel þegnar (Þóroddur Bjarnason og Þórdís J. Sigurðardóttir, 2003). 

Flestir sem missa vinnuna upplifa vanlíðan af einhverjum ástæðum, þær geta verið 

margvíslegar til dæmis getur hún stafað að fjárhagslegum erfiðleikum, minni félagslegum 
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stuðningi eða sködduðu sjálfsáliti. Það er margt sem bendir til þess að stuðningur frá 

fjölskyldu og vinum dragi úr þeirri vanlíðan sem atvinnumissir getur skapað hjá 

einstaklingnum (Helena Jónsdóttir, 2009). 

 

6.3. Heilsufarsleg áhrif í atvinnuleysi 

Freud sagði að vinnan væri sterkasta tenging einstaklingsins við veruleikan og hvað verður þá 

um þann sem ekki hefur vinnu (Jahoda, 1979)? 

Heilsufarsleg áhrif eru ein af óbeinum áhrifum þess að vera atvinnulaus, það fylgja því 

sterk tilfinningabrögð að missa vinnuna og einstaklingurinn gengur í gegnum stig afneitunar.  

Hann trúir því ekki að hann sé orðin atvinnulaus og næsta tilfinningaviðbragð er reiði. Reiðin 

getur beinst að hverjum sem er hvort sem viðkomandi á sök á atvinnuleysinu eða ekki.  Á 

eftir reiði  kemur sektin, einstaklingurinn telur sér trú um að þetta sé honum að kenna 

(Halldór Kr. Júlíusson, 1994). 

Atvinnumissi hefur oft verið líkt við ástvinamissi en þeir sem eru atvinnulausir jafna 

sig þegar þeir fá vinnu á ný en látnir ástvinir kom ekki aftur (Jón S. Karlsson ,2010).  Það er 

mikilvægt fyrir þann sem missir vinnuna að vera meðvitaður um að hann er að missa vinnuna 

en ekki fjölskyldu og vini (Ozamiz, Gumpaier og Lehtinen, 2001). 

Það fer eftir því hversu sterkur einstaklingurinn er andlega og félagslega hversu mikil áhrif 

óvæntir neikvæðir atburðir hafa á líf viðkomandi.  Þeim sem standa ekki vel á þessum sviðum 

er hættara við meiri skaða heldur en þeim sem standa vel. Þeir sem hafa meiri félagslegan 

stuðning eru því ríkari af auðlindum sem hjálpa þegar aðstæður eru erfiðar eins og til dæmis 

þegar um atvinnumissi er að ræða (Thoits, 2006). 

Það er hægt að fara allt aftur til ársins1930 til að skoða rannsóknir á atvinnuleysi og 

líðan einstaklinga á meðan þeir eru atvinnulausir og gerðar hafa verið þó nokkrar rannsóknir 
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sem eiga það flestar sameiginlegt að niðurstaðan er neikvæð áhrif atvinnuleysis á líðan 

einstaklinga (Jón S. Karlsson, 2008). 

Áhrif atvinnuleysis eru mismunandi, það fer eftir einstaklingnum sjálfum á hvað aldri 

hann er, hvers konar persónuleika, þroska og bakgrunn hann hefur. Það getur haft mjög 

alvarleg áhrif á heilsu og líðan að missa vinnuna, einstaklingurinn verður úthaldslaus, 

getulítill og á erfitt með samskipti við aðra (Halldór Kr. Júlíusson, 1994). 

Það að vera ekki í vinnu hefur meiri áhrif á þá sem eru atvinnulausir, heldur en þá sem 

eru ekki á vinnumarkaði vegna þess að þeir eru í skóla eða eru komnir á aldur. Rannsókn sem 

gerð var út frá kenningum Jahoda um dulda virkni eða öllu heldur skorti á dulinni virkni sýndi 

að þeir sem eru atvinnulausir upplifa meiri vanlíðan og hafa minni félagsleg samskipti, heldur 

en til dæmis þeir einstaklingar sem eru ekki á vinnumarkaði. Þeir sem eru í skóla hafa þessa 

duldu virkni þar sem þeir þurfa að mæta í skólann, hitta félagana og þurfa að fylgja ákveðnu 

skipulagi. Þeir sem eru komnir á aldur hafa ekki eins mikla dulda virkni eins og þeir sem eru 

með vinnu en þeir hafa þó meiri virkni en þeir sem eru atvinnulausir (Paul, Geithner og 

Moser, 2009). 

Rannsókn sem gerð var meðal unglinga í sex Norður-Evrópuríkjum sýndi að unglingar 

sem eru atvinnulausir upplifa mikla neyð og það getur leitt til ýmissa félagslegra og andlegra 

vandamála (Þóroddur Bjarnason og Þórdís J. Sigurðardóttir, 2003). Um leið og einstaklingur 

hefur fundið vinnu þá minnkar þessi neyð, meira hjá þeim sem hafa fundið varanlega vinnu 

heldur en hjá þeim sem aðeins fengu tímabundið starf (Þóroddur Bjarnason og Þórdís J. 

Sigurðardóttir, 2003). 

Einstaklingar sem eru atvinnulausir hafa stundum minni trú á sjálfum sér og getu sinni 

til þess að útvega sér vinnu, sú tilfinning dregur kjark úr fólki og það fer síður út að leita sér 

að vinnu (McArdle og fl, 2007). 
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Atvinnuleysi hefur mikil áhrif á sjálfstraust, starfshæfni, félagslega samþættingu og 

einstaklingsfrelsi.  Mikilvægt er því fyrir fólk að hafa vinnu og rannsóknir sýna fram á að 

sálræn heilsa fólks er mun verri meðal atvinnulausra (Cowling, Mitchell og Quirk, 2006).   

Streita, bæði líkamleg og andleg, er þekkt heilsufarsleg afleiðing atvinnuleysis (Halldór S. 

Guðmundsson, 2008). 

Kenning Hans Seyle um streitu segir alla fara í gegnum sama ferli sem svar við 

streituvökum. Þegar við stöndum frammi fyrir streituvaldandi áreiti eru viðbrögðin alltaf þau 

sömu, viðvörun, mótstaða og að lokum örmögnun. Ef áreitið heldur áfram og líkaminn er 

alltaf að búa sig undir átök þá að lokum örmagnast hann (Taylor, 2006).  Langtímaáhrif 

streitu eru minni virkni ónæmiskerfisins, breyting á blóðþrýstingi, óeðlilegur hjartsláttur og 

neikvæð áhrif á kólesteról (Taylor, 2006).  Rannsóknir á líðan í atvinnuleysi hafa sýnt að tíðni 

þunglyndiseinkenna hefur allt að fjórfaldast meðal þeirra sem eru atvinnulausir samanborið 

við þá sem eru í vinnu, þá er ekki verið að segja að þessi þunglyndiseinkenni séu jafn 

marktæk og í klínísku þunglyndi (Jón Sigurður Karlsson, 2010). 

Það er reynsla margra að það skiptast á skin og skúrir í atvinnuleysi, suma daga er 

einstaklingurinn fullur bjartsýni á meðan það er algjört vonleysi aðra.  Það tekur á að bíða 

eftir svari við atvinnuumsóknum og eftir því sem einstaklingnum hefur verið hafnað oftar því 

meiri líkur eru á að hann fyllist vonleysi.  Svona sveiflast tilfinningarnar upp og niður og það 

veldur auknu álagi á líkama og sál (Jón Sigurður Karlsson, 2010). 

Það er mikilvægt fyrir einstaklinginn að viðhalda einhverri rútínu, fara til dæmis alltaf 

út að ganga eða í líkamsrækt á hverjum morgni, til að hafa einhvern fastan punkt til að stefna 

að og skipuleggja daginn út frá (Eyjólfur Guðjónsson, 1994; Ozamiz, Gumpaier og Lehtinen, 

2001). 
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6.4. Örorka í atvinnuleysi 

Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir hversu mikil hætta er á fjölgun örorkulífeyrisþega í 

ástandi eins og nú er.  Atvinnuleysi hefur mikil áhrif á þann sem í því lendir og reynsla 

annarra þjóða sýnir að miklar líkur eru á að afleyðingarnar verði skert starfsgeta og jafnvel 

örorka ef ekkert er að gert. Þeir einstaklingar sem fara á örorku koma ekki út á vinnumarkað 

að nýju, atvinnulífið missir starfskrafta og ríki og sveitarfélög missa skatttekjur.  Mikilvægt er 

að gera allt sem mögulegt er til að koma í veg fyrir slíkt því það er slæmt fyrir einstaklinginn 

og þjóðina alla (Félagsmálaráðuneytið, 2009a; Forsætisráðuneytið, 2007). 

 Reynsla nágrannaþjóða okkar hefur sýnt að langtímaatvinnulausir enda mjög oft á 

örorku.  Líðan versnar, virkni einstaklinganna verður minni, sjálfsbjargarviðleitni og 

sjálfsöryggi minnkar og það veldur því að minni líkur eru á að einstaklingur treysti sér út á 

vinnumarkaðinn að nýju  (Félags-og tryggingarmálaráðuneytið, 2009; Forsætisráðuneytið, 

2007). 

  Á árunum 1992-2003 mældist sterkt tölfræðilegt samband á milli þróunar í 

atvinnuleysi og svo nýgengi örorku  (Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2008).  Myndin 

hér á  næstu blaðsíðu sýnir samband þessara tveggja þátta, það er nýgengis örorku og 

atvinnuleysis. 
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           Mynd 5. Samband atvinnuleysis og fjölgun öryrkja (Stefán Ólafsson, 2005). 

 

Fyrir einstaklinga með litla menntun er fjárhagslegur hvati til að fara aftur að vinna  

ekki mikill eins og taflan hér að neðan sýnir.  Það er í raun hagstæðast að vera á örorkubótum 

og munur á milli atvinnuleysisbóta og lægstu launa er sami og enginn.  

 

Tafla 1.Tekjur fyrir einstaklinga sem ekki hafa börn á framfæri. .(Félags-og tryggingarmálaráðuneytið, 2009). 
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7. Vinnumálastofnun 

Vinnumálastofnun er sú stofnun Félagsmálaráðuneytisins sem sér um útborgun 

atvinnuleysisbóta og vinnur að úrræðum fyrir atvinnulausa einstaklinga.  Vinnumálastofnun 

rekur alls átta þjónustuskrifstofur um allt land auk þriggja minni útibúa.  Stofnunin hefur 

einnig gert samninga við ýmis stéttarfélög og sveitarfélög á þeim stöðum þar sem langt er í 

næstu þjónustuskrifstofu og sjá þau þá um að sinna grunnþjónustu stofnunninnar.  Starfsemi 

Vinnumálastofnunar hefur breyst töluvert í kjölfar efnahagshrunsins.  Stofnunin stóð í raun 

frammi fyrir þó nokkrum vanda í lok árs 2008 þegar hrina uppsagna reið yfir og atvinnuleysi 

margfaldaðist og allt starf stofnunarinnar hafði miðast við lágmarks atvinnuleysi  

(Vinnumálastofnun, 2008).  

Í lögum um vinnumarkaðsaðgerðir segir að Vinnumálastofnun eigi að standa fyrir 

ákveðnum aðgerðum þar sem einstaklingar eru metnir og úrræði skipulögð eftir því mati.  

Mikilvægt er að veita einstaklingum viðeigandi aðstoð til að gera þeim kleift að verða virkir á 

vinnumarkaði og að þeir fái góða ráðgjöf (Vinnumálastofnun, 2008)   Í kjölfar hrunsins urðu 

ýmsar áherslubreytingar á starfi Vinnumálastofnunar.  Úrræðin og aðgerðirnar höfðu 

undanfarið miðast við einstaklinga með skerta starfsgetu en sá hópur var mest áberandi á 

atvinnuleysisskrá.  Þegar atvinnuleysið jókst komu margir einstaklingar með fulla starfsgetu 

og mikla reynslu inn á skrá og því þurfti að breyta áherslum og forgangsröðun.  Áherslan var 

sett á hópfundi frekar en einstaklingsviðtöl og lögð var meiri áhersla á starfstengda 

endurhæfingu sem eitt af úrræðunum.  Auk þeirra úrræða sem Vinnumálastofnun býður upp á 

gera lögin þeim kleift að semja við aðra þjónustuaðila um að bjóða upp á ákveðin úrræði fyrir 

einstaklinga (Vinnumálastofnun, 2008).   
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 7.1. Úrræði  

Markmið með aðgerðum og úrræðum er að tryggja virkni einstaklinga og koma í veg fyrir að 

atvinnuleysi valdi slæmum áhrifum á heilsufar og félagslegar aðstæður til lengri tíma.  Einnig 

er hlutverk þeirra að viðhalda hæfni og félagslegri virkni ásamt því að endurhæfa 

einstaklinginn og skapa ný störf.   Þeir sem eru atvinnulausir er mjög breiður og fjölbreyttur 

hópur og innan hans eru aðstæður, þekking og reynsla einstaklinga mjög ólíkar.   Til að koma 

til móts við þarfir þessa fjölbreytta hóps þurfa að vera til staðar fjölbreytt úrræði og leiðir   

(Félagsmálaráðuneytið, 2009a) 

Á árinu 2009 nýttu alls 6.709 einstaklingar sér úrræði á landinu öllu, þar af voru 3.755 

karlmenn og 2954 konur.  Ef reiknaðar eru út hlutfallstölur sést að konur nýta sér mun frekar 

úrræði eða 57.5% þeirra kvenna sem eru atvinnulausar nýta sér úrræði á móti 45.4% karla. 

Þetta styður þær rannsóknir sem hafa gefið vísbendingar um að íslenskir karlmenn tengi 

sjálfsmynd sína meira við vinnu en konur og séu því ólíklegri til að leita sér aðstoðar.  

Karlmenn eru því jafnframt í meiri hættu á að einangrast félagslega og þá sérstaklega í 

langvarandi atvinnuleysi (Félagsmálaráðuneytið, 2009b). 

 Vinnumálastofnun hefur reynt að sníða úrræði sín eftir eftirspurn og fjármagni hverju 

sinni.  Útgjöld stofnunarinnar hafa aukist jafnt og þétt undanfarin ár eins og sést á  mynd 6.  
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Mynd 6. Útgjöld til úrræða (Sigurður P. Sigmundsson munnleg heimild, 19.mars 2010; Vinnumálastofnun, 

ársskýrsla 2007 og 2008). 

 

Á milli áranna 2008 til 2009 jukust útgjöld gífurlega eða úr tæpum 90 milljónum í 166 

milljónir (Sigurður P. Sigmundsson munnleg heimild, 19.mars 2010)  og má gera ráð fyrir að 

þessi tala verði enn hærri árið 2010.  

Á Akureyri nýttu 245 manns  sér úrræði í lok febrúar 2010 þar af voru 142 karlar eða 

um 26% þeirra sem voru atvinnulausir á svæðinu.  Konur voru 103 eða 25.5% allra sem voru 

atvinnulausar á svæðinu.  Ef Akureyri er borin saman við allt landið sést að hlutafall kvenna 

og karla er nánast jafnt en hins vegar eru mun fleiri konur sem nýta sér úrræði á landinu öllu 

samanborið við Akureyri (sjá mynd 7)  (Jóhann Ásmundsson munnleg heimild, 25.mars 

2010). 
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Mynd 7. Hlutfall þeirra sem nýta sér úrræði á Akureyri og svo landinu öllu (Jóhann Ásmundsson munnleg 

heimild, 25.mars 2010). 

 

7.2. Úrræði á vegum Vinnumálastofnunar Norðurlands eystra  

Hér í þessum kafla verður farið yfir flest þau úrræði sem í boði eru fyrir atvinnulausa 

einstaklinga á Norðurandi eystra.  Einungis er fjallað um þetta svæði þar sem þeir 

einstaklingar sem tóku þátt í rannsókninni búa allir á því svæði.  

 

7.2.1. Námsúrræði  

Samkvæmt reglugerð um úrræði þá er Vinnumálastofnun heimilt að gera samninga við 

atvinnuleitendur um nám ef ljóst þykir að viðkomandi muni ekki fá vinnu á næstu vikum.  

Þeir einstaklingar sem nýta sér námsúrræði fá greiddar atvinnuleysisbætur á meðan á því 

stendur upp að því marki sem einstaklingurinn á rétt á samkvæmt lögum um 

atvinnuleysistryggingar. Einungis er gerður samningur um það nám sem ekki er lánshæft.  Að 

hámarki er hægt að gera námssamning í eina önn eða sem nemur 13 vikum en þó er heimilt að 

framlengja þann tíma einu sinni ef námsárangur er viðunandi og ekki miklar líkur á að starf 

muni bjóðast næstu vikurnar (Félagsmálaráðuneytið, 2009).  
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Þeir námssamningar sem bjóðast atvinnulausum einstaklingum á Akureyri eru meðal 

annars nám við Háskólastoðir.  Námið er ætlað einstaklingum sem eru eldri en 20 ára og hafa 

ekki langa skólagöngu að baki.  Ekki er krafist þess að einingum í framhaldsskóla sé lokið og 

jafnframt er það svo að þeir einstaklingar sem eru eldri en 25 ára, ljúka námi hjá 

Háskólastoðum og hafa 3 ára starfsreynslu að baki geta sótt um Háskólabrú Keilis en það nám 

er lánshæft  (Heimasíða Keilis, 2009). 

Annað námsúrræði sem býðst er ýmiskonar nám á vegum símenntunarstöðva, í þessu 

tilfelli Símey. Þar er boðið upp á mjög fjölbreytt nám og ýmiskonar námskeið sem hægt er að 

fá metin til eininga í framhaldsskóla (Vinnumálastofnun, e.d.b).  Einnig hafa verið gerðir 

námssamningar við Verkmenntaskólann á Akureyri  (Sigríður Á Hauksdóttir munnleg 

heimild, 25.mars 2010). 

 

7.2.2. Samvinna 

Samvinna er úrræði þar sem fyrirtækjum, sveitarfélögum ýmsum stofnunum og frjálsum 

félagsamtökum stendur til boða að sækja um fjölgun starfsmanna.  Sótt er um þátttöku í 

vinnumarkaðaúrræðum til Vinnumálastofnunar og atvinnuleitendur eru tímabundið ráðnir til 

atvinnurekanda.  Á meðan  greiðast atvinnuleysisbætur atvinnuleitanda til atvinnurekandans 

og gerður er þríhliða samningur Vinnumálastofnunar, atvinnuleitanda og atvinnurekanda.  

Atvinnurekandinn greiðir  laun skv. gildandi kjarasamningum.  

Úrræðið Samvinna getur verið með fernskonar hætti:  

 

- Starfsþjálfun  

Skilyrði fyrir þessu úrræði er að ráðningin feli í sér aukningu á starfsfólki og gildir þessi 

samningur lengst í sex mánuði.  Atvinnuleitandi má ekki hafa starfað við starfsgrein 

fyrirtækisins áður eða að minnsta kosti ár sé liðið frá því að hann starfaði þar síðast.  



40 

 

  

Dæmi um þetta er Plastiðjan Bjarg en þar fer fram starfsþjálfun fyrir einstaklinga sem 

eru með skerta starfsgetu og einnig fyrir þá einstaklinga sem ekki hafa fengið vinnu á 

almennum markaði.  Þar er reynt að efla einstaklinginn með því að byggja upp sjálfstraust og 

hjálpa honum að sjá þá möguleika sem í boði eru.  Á þessum stað eru einstaklingar undir 

handleiðslu fagmanna og starfsgeta hvers og eins er metin af ráðgjöfum Plastiðjunnar.   

 

- Reynsluráðning 

Hér er markmiðið að atvinnuleitandi fái tækifæri til öðlast reynslu með framtíðarráðningu að 

markmiði. Atvinnurekandi þarf að skuldbinda sig til að ráða einstaklinginn til starfa að 

loknum samningi í að minnsta kosti jafn langan tíma og gildistími reynsluráðningarinnar var. 

Úrræði sem þetta nýtist vel þeim einstaklingum sem eru nýkomnir úr skóla og þá sérstaklega 

háskólamenntuðu fólki sem hefur ekki reynslu á menntunarsviði sínu.  

 

- Starfsorka 

Hentar vel fyrirtækjum sem vilja þróa nýjar viðskiptahugmyndir sem falla þá undir nýsköpun 

eða vöruþróun. Verkefnið þarf auk þess að vera til þess fallið að veita atvinnuleitanda 

framtíðarstarf.  Samninginn má framlengja eftir sex mánaða tímabil að fenginni umsögn 

Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands (Vinnumálastofnun, e.d.k). 

 

 

- Átaksverkefni  

Vinnumálastofnun er heimilt að gera sérstakan samning við fyrirtæki, stofnanir eða frjáls 

félagasamtök um að ráða atvinnuleitanda í sérstök tímabundin átaksverkefni sem eru umfram 

lögbundin og venjuleg umsvif enda um að ræða vinnumarkaðsúrræði. Þeir aðilar sem sótt geta 

um slík átaksverkefni eru sveitarfélög, ríkisstofnanir, fyrirtæki og frjáls félagasamtök 

(Vinnumálastofnun, e.d. d). 
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Mjög mörg verkefni hafa verið í gangi á Akureyri að undanförnu og má þar nefna 

verkefni fyrir ungt fólk, margmiðlunarsmiðju, verkefni í samstarfi við Símey og svokallað 

vinnustaðanám sem er nýtt og einstaklingsmiðað (Arnar Þór Jóhannesson munnleg heimild, 

17.mars 2010). 

 

7.2.3. Hópráðgjöf 

Með þessu úrræði er reynt að kynna fyrir einstaklingum hvernig þeir geta aukið möguleika 

sína á vinnumarkaði.  Unnið er að því að þátttakendur  læri að setja sér raunhæf markmið og 

átti sig á þeim möguleikum sem í boði eru.  Einnig er reynt að aðstoða þá við að skapa sér 

tækifæri og kynnast því hvað skiptir máli þegar byrjað er í nýrri vinnu  (Vinnumálastofnun, 

e.d.c). 

 

7.2.4. Námskeið í atvinnuleit 

Hér er einstaklingum kennd ýmis hagnýt atriði sem koma að gagni við atvinnuleit, farið er í 

gerð ferilskrár, viðtöl og fleira þess háttar.  Þetta námskeið er aðeins haldið þegar næg 

þátttaka fæst og ef eftirspurn er þó nokkur (Vinnumálastofnun, e.d. c). 

 

7.2.5. Fjölsmiðjan 

Fjölsmiðjan er úrræði fyrir ungt fólk á aldrinum 16-24 ára, því gefst tækifæri á að þjálfa sig 

fyrir almennan vinnumarkað og/eða áframhaldandi nám.  Í boði er fjölþætt verkþjálfun og 

ýmis fræðslustarfsemi. Þátttakendur í námskeiðum fjölsmiðjunnar fá  tilsögn í námi í 

grunnfögum og almennri fræðslu, í vinnuhegðun, skyldum á vinnumarkaði og um 

vinnumiðlun.  Lagt er upp með að einstaklingar fari úr Fjölsmiðjunni sem sterkari og 

jákvæðari einstaklingar og verði hæfari sem starfsmenn.  Stofnaðilar Fjölsmiðjunnar eru 
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Rauði krossinn, Akureyrarbær, Vinnumálastofnun, Eining-Iðja og FVSA ásamt því að 

Menntamálaráðuneytið kemur að rekstrinum með framlögum  (Fjölsmiðjan Akureyri, e.d.; 

Vinnumálastofnun, e.d. c). 

 

7.2.6. Byr starfsendurhæfing  

Með þessu úrræði er unnið með einstaklinginn á heildrænan hátt, félagslegan, líkamlegan og 

sálrænan.  Nokkrar stofnanir koma að því að vinna með einstaklingnum og styðja hann í því 

að ná settu markmiði.  Boðið er upp á nám sem er einingabært á framhaldsskólastigi og 

einstaklingurinn getur því haldið áfram í námi ef hann kýs svo.  Markmiðið með þessu úrræði 

er að auka lífsgæði þátttakanda og fjölskyldu hans.  Þátttakandinn sjálfur er mjög virkur í 

áætlun sinni, setur sér markmið í samvinnu við stuðningsaðila og reynir að ná hverju og einu 

þeirra með þeirri aðstoð sem nauðsynleg er hverju sinni  (Geirlaug G. Björnsdóttir, 2005; 

Vinnumálastofnun e.d. c). 

 

7.2.7. Menntasmiðja kvenna 

Þetta úrræði er dagskóli fyrir konur og er megin markmið að gera þær hæfari og virkari í 

atvinnuleit ásamt því að þær fái fasta, ótímabundna vinnu á hinum almenna vinnumarkaði eða 

fari í frekara nám. Námið sem fram fer í Menntasmiðjunni skiptist í þrjá þætti; sjálfsstyrkingu 

og samskipti, hagnýtar greinar eins og bókleg fög og verkleg og að síðustu er tjáning og 

menning kvenna (Vinnumálastofnun, e.d. c).  
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7.2.8. Menntasmiðja unga fólksins 

Tilgangurinn með þessu úrræði er að gera ungt, atvinnulaust fólk hæfara og virkara í 

atvinnuleit og virkara á vinnumarkaðnum. Markmiðið er að unga fólkið fái fasta, 

ótímabundna vinnu á hinum almenna vinnumarkaði eða fari í frekara nám. 

Þetta úrræði er ætlað ungu fólki á aldrinum 17-25 ára sem ekki hefur fengið atvinnu og/eða 

hefur ekki náð að fóta sig í vinnu. Námið er þó einnig opið öllum á þessum aldri. Helstu 

samstarfsaðilar Menntasmiðjunnar í þessu verkefni eru Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar og 

Vinnumálastofnun Norðurlands eystra (Vinnumálastofnun, e.d. c; Menntasmiðjan á Akureyri, 

2005).  

 

7.2.9. Áhugasviðspróf/Achenbach matslistar 

Áhugasviðsgreining er gott og þarft úrræði svo hægt sé að meta náms- og starfsval 

einstaklinga og það er gott sjálfsskoðunartæki. Með Achenbach matslistum er einnig hægt að 

meta og mæla ástand og aðstæður þeirra sem eru langtímaatvinnulausir.  Samvinna er við 

félagsráðgjafa við úrvinnslu listanna og framlagningu niðurstaðna (Vinnumálastofnun, e.d. c).    

 

7.2.10. Sund og líkamsrækt 

Þetta úrræði er ætlað þeim sem haf verið lengi á atvinnuleysisskrá, hreyfing er góð byrjun á 

frekara ferli.  Metin er þörf á þessu úrræði fyrir hvern og einn einstakling af ráðgjöfum  

(Vinnumálastofnun, e.d. c).    
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7.2.11. Námskeiðsstyrkir 

 Atvinnuleitendur geta sótt um styrk til að sækja ákveðin námskeið, undanfarin ár hafa 

vinsælustu námskeiðin verið vinnuvéla- og meiraprófsnámskeið ásamt tölvunámskeiðum.  

Markmiðið er að einstaklingar geti náð sér í aukna þekkingu og reynslu á námskeiðunum sem 

aðstoðar þá í atvinnuleit  (Vinnumálastofnun, e.d. c). 

  Til viðbótar við þau úrræði sem nefnd hafa verið hér að ofan má bæta við 

sjálfboðaliðastarfi, þróun á eigin viðskiptahugmynd og búferlastyrki ásamt nýju verkefni sem 

nefnist Ungt fólk til athafna.  Markmiðið með því verkefni er að aldrei skuli líða meira en þrír 

mánuðir frá því að einstaklingur á aldrinum 18 - 24 ára verður atvinnulaus þar til honum er 

boðið starf, námstækifæri, starfsþjálfun eða þátttaka í öðrum verðugum verkefnum 

(Vinnumálastofnun, e.d. e). Vonast er til að hægt verði að koma af stað svipuðu verkefni fyrir 

eldri hópa (Sigríður Á. Hauksdóttir munnlega heimild, 25.mars 2010).  Einnig eru ný úrræði 

alltaf í þróun og reynt er að gera það eftir því sem þurfa þykir.  
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8. Niðurstöður 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að skoða hvaða áhrif atvinnuleysi hefur á einstaklinginn út frá 

heilsu, andlegri og félagslegri líðan.  Rannsakað var hvaða áhrif það hefur á einstaklinginn að 

nýta sér úrræði á vegum Vinnumálastofnunar Norðurlands Eystra með tilliti til þessara þriggja 

þátta.  Fjallað var um helstu kenningar sem snúa að félagsauð og áhrifum atvinnuleysis á 

einstaklinginn ásamt ýmsum rannsóknum sem gerðar hafa verið.  Að auki er farið yfir þróun  

atvinnuleysis á Íslandi og stöðuna eins og hún er í dag.  

Rannsókn okkar styður það sem hefur komið fram í fyrri rannsóknum að karlar sæki 

sér síður aðstoð í atvinnuleysi en konur.  Karlmenn tengja atvinnu frekar við eigin sjálfsmynd 

en konur og eiga því hugsanlega erfiðara með að leita sér hjálpar (Félagsmálaráðuneytið, 

2009b).   Konur eru almennt jákvæðari fyrir því að nýta sér úrræði, oft eru það 

menntunarúrræði sem verða fyrir valinu  (Sigríður Á. Hauksdóttir munnlega heimild, 25.mars 

2010).  Í heildina hafa 16% fleiri konur nýtt sér úrræði í boði á Akureyri en karlar eða 42% 

karla á móti 58% kvenna.  

 
          Mynd 8. þátttaka í úrræðum á Akureyri-kynjaskipting. 
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Hvað aldur varðar þá er meirihluti hópsins á aldrinum 22-29 ára eða 46% og 

 sést aldursdreifingin á mynd 9.  Ekki er hægt að greina hvort munur er á aldurshópum hvað 

varðar vilja til að nýta sér úrræði.  Þeir einstaklingar sem hafa verið lengi á vinnumarkaði 

þurfa þó oft lengri tíma til að hugsa og aðlaga sig breyttum aðstæðum og þeirri hugmynd  að 

hugsanlega sé ákveðið tækifæri fólgið í því að mennta sig eða nýta sér önnur úrræði.  Einnig 

er sérstakt verkefni í gangi sem kallast UFTA fyrir fólk á aldrinum 18-24 ára þar sem 

markmiðið er að allir í þeim hóp hafi fengið boð um að notfæra sér einhver úrræði eftir þrjá 

mánuði á atvinnuleysisskrá (Sigríður Á. Hauksdóttir munnleg heimild, 25.mars 2010; 

Vinnumálastofnun, e.d.e).   

 

 
Mynd 9. Aldursdreifing þess hóps sem nýtt hefur sér úrræði. 

 

Samkvæmt myndum 9 og 10 er það ungt ómenntað fólk sem nýtir sér úrræði. 

Menntunarúrræði eru því að nýtast þessum hópi sérstaklega vel og er í raun að gefa þeim 

tækifæri.  Einn viðmælandi okkar telur að námsúrræði hafi gefið sér tækifæri til betri og 

bjartari framtíðar, með þátttöku í úrræðinu fékk viðkomandi staðfestingu á að hann gæti vel 
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lært og væri alls ekki svo vitlaus.  Hjá öðrum viðmælanda kom fram að námsúrræðið væri 

betra en að gera ekki neitt og með því fékk hann tækifæri til að mennta sig sem hann hefði 

annars líklega ekki gert.   

 
Mynd 10. Menntun þeirra sem nýta sér úrræði.  

Það sést vel á mynd 11 hve stór hluti hópsins nýtir sér námsúrræði og má ætla að hluti þessa 

hóps hefði ekki farið í nám ef ekki væri fyrir úrræðin.   

 

Mynd 11. Skipting eftir fjölda þeirra sem  nýta sér úrræði.  
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8.1. Hvert er markmiðið með úrræðum fyrir langtímaatvinnulausa, hvernig eru 

þau framkvæmd og hvert er notagildi þeirra?   

 

Markmið 

Markmið með úrræðunum er fyrst og fremst að styrkja einstaklingana svo þeir geti horfið 

sterkari til starfa í atvinnulífinu á ný og ekki síður að gera þá virkari í samfélaginu.  Í viðtali 

við Sigríði Hauksdóttur ráðgjafa hjá Vinnumálastofnun kemur fram að virkni einstaklingsins í 

samfélaginu sé oft vanmetinn þáttur þegar kemur að úrræðasmíð.  Það væri hægt að gera 

miklu meira til að virkja einstaklinginn svo hann geti áfram upplifað sig sem virkan þegn í 

samfélaginu.  Samfélagsauður fólks er svo mikilvægur og það að geta skilað samfélaginu sínu 

framlagi.     

 

Framkvæmd 

Framkvæmd úrræða fer eftir eðli þeirra en allajafna eru úrræðin unnin í samvinna ýmissa 

aðila.  Vinnumálastofnun gerir þannig samninga við stofnanir og fyrirtæki eins og til dæmis 

Símey, Akureyrarbæ, Plastiðjuna Bjarg og fleiri.  Þessir samningar fela í sér tímabundið nám 

eða starf þar sem Vinnumálastofnun greiðir að hluta eða öllu leiti kostnað viðkomandi 

einstaklings við úrræðið. Ráðgjafar á Vinnumálastofnun sjá um að beina fólki í þau úrræði 

sem best henta hverjum og einum og eftir áhuga hvers og eins eftir því sem hægt er.   

Á skrifstofu Vinnumálastofnunar Norðurlands eystra eru tvö föst stöðugildi á sviði 

náms- og starfsráðgjafar og auk þess er einn ráðgjafi í hálfu stöðugildi tímabundið.  Föstum 

stöðugildum á bak við ráðgjöfina hefur ekki verið fjölgað í samræmi við það mikla álag sem 

fylgir auknu atvinnuleysi.  Ef það ætti að vera hægt að bjóða öllum upp á persónulega ráðgjöf 

og þjónusta þyrfti að auka ráðgjöfina.  Í kjölfar hrunsins haustið 2008 varð mjög mikil 

aukning atvinnuleysis á skömmum tíma,  ráðgjafar gátu á þeim tíma ekki sinnt ráðgjöf heldur 
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snérist starfið um að taka á móti umsóknum og tryggja að fólk fengi bætur. Þess ber  samt að 

geta að aukið samstarf við símenntunarmiðstöðvarnar hefur bætt mikið bæði beint aðgengi að 

námsúrræðum og eins verið mikil hjálp við ráðgjafa Vinnumálstofnunar (Sigríður Á. 

Hauksdóttir munnleg heimild, 25.mars 2010). 

 

Notagildi 

Rannsóknin sýnir að þátttaka í úrræði hjálpar fólki við að vera virkt í daglegu lífi og hafa hafa 

eitthvað til að stefna að.   Fram kemur að mikilvægt er að hafa fastan punkt til að skipuleggja 

sig út frá í lífinu og úrræði eins og Rósenborg komi sér vel fyrir þá sem ekki hafa mörg 

áhugamál og fara lítið út. Þetta kemur heim og saman við það sem Jón S. Karlsson (2008) 

segir í grein sinni sem hann skrifar um líðan einstaklinga í atvinnuleysi en þar segir að 

einstaklingi sé það eðlislægt að hafa eitthvað fyrir stafni.  Hjá flestum er það vinna sem allt 

skipulag snýst um og viðmælendur okkar eru allir sammála um mikilvægi þess að hafa 

eitthvað ákveðið til að stefna að. Mikilvægt er að skipuleggja sig út frá ákveðnum punkti þó 

það sé ekki nema að fara út að ganga á sama tíma hvern dag.   

Úrræðin koma því vel að notum hér, þar sem þau hjálpa til við þessa skipulagningu.  

Einn viðmælandi okkar segir líðan sína ekki hafa breyst neitt gífurlega en það sé ágætt fyrir 

hann að nýta sér námsúrræði, það hjálpar honum við að drepa tímann en hann er mjög 

eirðarlaus. Annar viðmælandi talar um að námsúrræði hafi breytt öllu lífi hans og hafi sýnt 

honum fram á að hann gæti meira en hann hélt og styður það rannsóknir sem benda til þess að 

sjálfsálit einstaklinga hljóti skaða af því að missa vinnuna (Helena Jónsdóttir, 2009).  Einnig 

kom fram í viðtölunum að starfsþjálfun er góð fyrir þá einstaklinga sem eru nýkomnir úr 

skóla og ekki með starfsreynslu til að öðlast reynslu á því sviði sem menntunin nær til.   

Til að úrræðin nýtist hinum atvinnulausa sem best kemur fram í viðtölunum að þau 

þurfa að koma á þeim tíma þegar einstaklingurinn hefur náð áttum og er farinn að jafna sig 
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eftir áfallið sem fylgir því að missa vinnuna.  Reynsla og kenningar hafa sýnt fram á að áfallið 

sem fylgir atvinnuleysi lýsir sér í nokkrum þrepum sem einstaklingur fer í gegnum.  Fyrstu 

viðbrögð eru afneitun og höfnun, því næst finnur einstaklingurinn til reiði og/eða þunglyndis 

en að lokum nær viðkomandi áttum og fer að sætt sig við ástandið (Eyjólfur Guðjónsson, 

1994).  Þetta ferli er margt um líkt þrepakenningu sem Harrison og Hill settu fram.  Til að 

byrja með er mikið áfall og þar á eftir kemur mikið bjartsýnistímabil og einstaklingurinn telur 

að þetta muni reddast og vinna bjóðist fljótt. Lokaþrepið einkennist þó af mikilli svartsýni þar 

sem einstaklingurinn gefst upp (Ozamiz, Gumplmaier og Lehtinen, 2001).   

Það er mikilvægt að ná til fólks áður en það fer á svartsýnisþrepið, meðal annars með 

því að hvetja það til að nýta sér þau úrræði sem í boði eru.  

Meirihluti þeirra sem svöruðu spurningarlistanum er ánægður með þau úrræði sem 

hann nýtti sér.  Það eru 83% sem eru mjög ánægðir eða ánægðir með úrræðin og styður það 

mikilvægi þess að vera með úrræði í boði fyrir atvinnulausa (sjá mynd 12).  

 

 
Mynd 12. Ánægja/óánægja með úrræði. 
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8.2. Hefur úrræði  áhrif á andlega, líkamlega og félagslega líðan þess sem nýtir 

sér þau?   

Rannsókn okkar sýndi að flestir telja úrræðin hafa hjálpað sér hvað varðar hið andlega og hið 

félagslega en minna í sambandi við líkamlega heilsu (mynd 13).  

 
Mynd 13. Hafa úrræði á vegum Vinnumálastofnunar NE hjálpað mikið eða lítið?, spurningunni var skipt upp í 

þrjá liði, andlega, líkamlega og félagslega? 

 

Úrræði virðist almennt ekki skipta miklu máli fyrir líkamlega líðan einstaklingsins en 

aftur á móti er það gott fyrir andlega líðan og félagslega.  Það er áberandi hversu margir svara 

því til að úrræði skipti hvorki miklu né litlu máli fyrir félagslega, andlega og líkamlega líðan. 

Þeir sem fundu mun líkamlega höfðu nýtt sér úrræðið sund og/eða líkamsrækt.  Þeir 

höfðu líka farið minna til læknis eftir að þeir urðu atvinnulausir (sjá mynd 16).    

Þegar einstaklingar nýta sér úrræði hitta þeir aðra sem eru í svipaðri stöðu. Einn 

viðmælandi okkar taldi það gott að hitta aðra, þeir færu saman út að ganga flesta daga og það 

væri gott að hafa svona fastan punkt í lífinu.  Það kemur líka fram að flestir telja úrræðin 

hjálpa félagslega, mjög mikið eða mikið eða 58%.  



52 

 

  

Mat einstaklinga á heilsu sinni eftir þátttöku í úrræði er að það hafi lítið sem ekkert að 

segja heilsufarslega.  Heilsan sé hvorki betri eða verri en þó eru 13% þátttakanda sem telja 

heilsu sína betri eftir þátttöku í úrræði, heilsan versnar alla vega ekki við þátttökuna (mynd 

14). 

Mynd 14. Er heilsa almennt betri eða verri eftir þátttöku í úrræði?. 

 

Þegar borin voru saman svör þátttakenda sem svöruðu listum bæði fyrir og eftir úrræði 

kemur í ljós að heilsan er almennt betri eftir að hafa nýtt sér úrræði.  Það eru fleiri sem leita 

sjaldnar til læknis eftir að hafa nýtt sér úrræði eins og sést á myndum 15 og 16,  rennir þetta 

því stoðum undir að virkni úrræða sé jákvæð.  

 
Mynd 15. Heilsa þegar á heildina er litið, munur milli gamla og nýja.   
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Mynd 16. Reglubundið samband við lækni, þeir sem svara gamla lista og þeir sem svara nýja. 

 

8.3. Skipta félagsleg tengsl og eða stuðningur máli fyrir þann atvinnulausa? 

Eftir að hafa rætt við viðmælendur okkar stendur upp úr hversu mikilvægur stuðningur 

fjölskyldu og vina er þegar einstaklingur verður fyrir miklu áfalli eins og því að missa 

vinnuna.   

Einn viðmælandi líkti upplifun sinni af því að missa vinnuna við að verða fyrir strætó og 

segir:  

Fyrst eftir svona skell er eins og það hafi verið ekið á mann með strætó það 

suðar bara í hausnum á manni og maður er stefnulaus.  Líðanin var ferleg til að 

byrja með, svo eftir að strætó var farinn yfir mann þá fór maður að labba með 

kunningjum í sömu stöðu.  

Í viðtölunum kemur fram að viðmælendum finnst mjög mikilvægt að fá stuðning þegar á þarf 

að halda, hvort heldur er andlegan eða efnahagslegan stuðning.   

Það skiptir miklu máli að búa sér til ákveðna rútínu yfir daginn, það að geta farið í 

heimsókn til fjölskyldu og vina og vita að maður er velkominn er mikilvægt, sagði einn 
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viðmælandinn.  Það er mjög mikilvægt að vita að stuðningurinn er í boði þótt einstaklingurinn 

nýti hann ekki endilega.  Þetta styður vel kenninguna um félagslegan stuðning en þar er sagt 

að stuðningur skiptist í tvo ólíka virkniþætti.  Annars vegar er það beinn stuðningur þar sem 

nálægð og tengsl við aðrar manneskjur er talin ein af frumþörfum, þegar þessi tengsl eru ekki 

til staðar þá getur það haft neikvæðar afleiðingar.  Hins vegar þá virkar félagslegur stuðningur 

sem skjöldur gegn ólíkum tegundum streitu eins og til dæmis álags vegna atvinnuleysis 

(Janlert og Hammerström, 2009).  

 Í viðtölum kemur fram að stuðningurinn skipti miklu máli, einn viðmælandinn fékk 

ekki klapp á bakið en fékk góðan fjárhagslegan stuðning sem hann mat mikils. Annar 

viðmælandi fékk andlegan stuðning og taldi það mikla hjálp. Þegar miklar efnahagslegar 

breytingar verða hjá fólki er lítið hægt að gera og þó er mikilsvert að fá andlegan stuðning.   

 
Mynd 17. Skiptir stuðningur fjölskyldu og vina máli?, miklu/litlu; Færðu stuðning frá vinum og fjölskyldu? 

Mikinn, lítinn  

 

Þeir sem svöruðu spurningarlistum eru flestir sammála því að félagslegur stuðningur 

skipti mjög miklu máli en þó eru færri sem telja sig fá þennan félagslega stuðning (mynd 17).  

Einnig kemur fram að 64% telja sig vera vel sett félagslega (sjá mynd 18). 
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Mynd 18. Ég er vel settur félagslega. 

 

Þessar niðurstöður koma heim og saman við fyrri rannsóknir sem sýna að það skiptir 

miklu máli hve einstaklingur er sterkur andlega og félagslega, hversu mikil áhrif neikvæðir 

óvæntir atburðir hafa á líf hans.  Þeim sem standa ekki vel á þessum sviðum er hættara við 

meiri skaða en þeim sem standa vel.  

 
Mynd 19. Sp. 11;16;17-(sjá viðauka 1). 
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Það kemur greinilega fram að þátttakendur telja þörf fyrir stuðning frá fjölskyldu og 

vinum (mynd 19).  Þeir sem fá mjög mikinn stuðning frá fjölskyldu og vinum finna minna 

fyrir depurð í atvinnuleysinu.  Það er athyglisvert að þátttakendur telja sig ekki þurfa aðstoð 

við að vera virkari í daglegu lífi en samt er stuðningur frá fjölskyldu mikilvægur.  Þetta styður 

því ekki skortskenningu Jahoda en þar segir að einstaklingar sem missa vinnuna skorti 

félagslega virkni og tengsl (Ozamiz, Gumplmaier og Lehtinen, 2001).   

Samkvæmt þessari rannsókn virðast einstaklingar upplifa sig vel setta félagslega og 

ekki þurfa aðstoð í daglegu lífi þrátt fyrir atvinnumissi og depurð í kjölfarið.  Íslendingar telja 

sig samkvæmt rannsóknum vera vel setta félagslega og í góðum tengslum við annað fólk, 

meira en gengur og gerist annars staðar í Evrópu (Forsætisráðuneytið, 2009).  Þetta er þó 

einungis huglægt mat þátttakenda en getur að einhverju leyti útskýrt misræmi milli kenningar 

Jahoda og niðurstöðu rannsóknarinnar.   

 

8.4. Afleiðingar atvinnuleysis 

Það er mikið áhyggjuefni að eftir því sem tíminn líður og langtímaatvinnulausum fjölgar þá 

stækkar sá hópur sem líklegt er að skili sér ekki aftur út á vinnumarkað.  Þeir einstaklingar 

verði hugsanlega farnir að glíma við heilsufarslegar takmarkanir, skerta starfsgetu og fleiri 

kvilla sem tengjast félagslegum og heilsufarslegum aðstæðum fólks.  Reynsla annarra þjóða 

hefur jafnframt sýnt að þessir einstaklingar lenda oft á örorku og koma því ekki að nýju inn á 

vinnumarkaðinn, líðan þeirra versnar og virkni verður minni (Félags-og 

tryggingarmálaráðherra 2009).     

Sálfélagslegi þátturinn er mjög stór og þetta ferli sem fer í gang þegar einstaklingur 

verður atvinnulaus er eins og snjóbolti sem alltaf stækkar og stækkar eftir því sem lengri tími 

líður.  Það hefur allt svo mikil áhrif á hvort annað, að vera atvinnulaus er ekki einkamál 

heldur er í flestum tilvikum fjölskylda sem stendur á bak við hvern og einn einstakling.  
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Áhrifin eru svo víðtæk og í raun er ekki hægt að segja til um hverjar afleiðingarnar verða, 

málefni sem þetta er oft viðkvæmt og ákveðinn stimpill sem fylgir því að vera atvinnulaus.  

Samfélagið lítur þó öðruvísi á atvinnuleysið núna, áður var langtímaatvinnuleysi vandamál 

einstaklinganna en nú eru aðstæður aðrar og margir í þeirri stöðu að vera án vinnu.  Fólki 

finnst það þó enn vera ákveðin smán að vera atvinnulaus og reynir að bera sig vel og tala um 

ástandið á jákvæðan hátt.  Þetta snýst að miklu leyti um að einstaklingurinn er ekki að finna 

sig sem virkan þegn og oft getur hann ekki framfleitt fjölskyldu sinni (Sigríður Á. Hauksdóttir 

munnleg heimild, 25.mars 2010).   

Þegar einstaklingur getur ekki framfleitt fjölskyldu sinni er mikil hætta á að hann 

missi sjálfstraust og ákveðið hlutverk en það er nauðsynlegur þáttur í því að viðhalda 

hæfileikum hans.  

Vinnuhefð er afar ríkjandi hér á landi og það er dyggð að vinna mikið.  Við erum alltaf 

að auðkenna okkur út frá því sem við gerum, við erum að mörgu leyti störfin okkar  (Sigríður 

Á. Hauksdóttir munnleg heimild, 25.mars 2010).  Þessu ber saman við (Forsætisráðuneytið, 

2009; Secker o.fl, 2006) sem benda sérstaklega á áhrif vinnu á sjálfsvirðingu, stöðu 

einstaklinga og tengsl við annað fólk í samfélaginu. Í einu viðtalanna sagði einn 

viðmælandinn einmitt sem svo:  

Vont, vont, maður er búin að vinna allt sitt líf og aldrei lent í svona.  Það er 

mikilvægt að hafa eitthvað fyrir stafni, ekkert eins ömurlegt og að vakna og 

hafa ekkert að gera.  Reyni að gera eitthvað ákveðið á hverjum degi til að halda 

rútínunni 
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8.5. Takmarkanir rannsóknar 

Það hversu smátt verkefnið er gerir það að verkum að niðurstöðurnar eru aðeins lýsandi fyrir 

þann hóp sem fjallað eru um en alhæfingargildið er takmarkað.  Þessar niðurstöður gefa 

hinsvegar ákveðnar vísbendingar um stöðu hópsins og vekja upp ýmsar hugmyndir um 

ítarlegri rannsóknir á stöðu hans.  

Einnig var lagt upp með í byrjun að nota tvo spurningalista til að bera saman en þegar 

úrvinnslu gagna lauk kom í ljós að aðeins var hægt að nota tvær spurningar en engu að síður 

nýttist sá listi sem rannsakendur lögðu fyrir sjálfir mjög vel og við frekari rannsóknir mætti 

hugsanlega byggja á honum með stærra úrtaki.  

  

8.6. Hugmyndir að frekari rannsóknum 

Það er ekki mikill munur á lægstu launum og atvinnuleysisbótum því er það töluvert 

áhyggjuefni að fólk muni festast á skrá.  Þeir einstaklingar sem ekki hafa nema grunnmenntun 

og jafnvel minna geta hugsanlega séð hag sínum betur borgið á atvinnuleysisbótum en í 

láglaunavinnu.  Það er slæmt fyrir bæði samfélagið og ríkið þegar fólk getur ekki framfleytt 

sér sjálft og finnur ekki þá tilfinningu að það sé að afla sér síns eigin (Sigríður Á. Hauksdóttir 

munnleg heimild, 25.mars 2010). 

Hvað úrræðin varðar þá væri gott að starfsendurhæfing fengi meira vægi til að fólk 

geti öðlast starfsreynslu, hún er mikilvægari en margir gera sér grein fyrir. Viðmælandi nefndi 

að það yrði alltaf erfiðara og erfiðara að fá vinnu og skortur á starfsreynslu væri stór þáttur í 

því, hún væri svo mikilvæg.  

Mikilvægt er að reyna mæta fólki þar sem það er statt, ef einstaklingar hugsa úrræðin 

sem kvöð frekar en tækifæri þá nýtist mannauður og fjármagn illa (Sigríður Á. Hauksdóttir 

munnleg heimild, 25.mars 2010).  Einn viðmælandi okkar nefnir að það þurfi þó að ýta 
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mörgum út í úrræðin.  Það sé svo mikilvægt að prófa þótt það sé ekki nema að skoða sig um 

eins og til dæmis í Rósenborg.  Þó að einstaklingar blóti þessu í byrjun þá þurfi þeir ákveðna 

stjórnun.   

Það má nefna að verið er að þróa þá hugmynd hjá Vinnumálastofnun að allir sem hafa 

verið á skrá í þrjá mánuði hafi verið boðin úrræði og það er stórt skref í rétta átt.  Nokkrir 

viðmælendur nefna einmitt að oft vanti upplýsingar um hvað er í boði og þetta verkefni mun 

þá koma til móts við einstaklinga hvað það varðar.   

Eins og staðan er í dag þá er útlit fyrir að aðeins hluti þeirra sem eru á skrá fái vinnu á 

næstunni. Einstaklingur á aðeins rétt til atvinnuleysisbóta í þrjú ár eða sem samsvarar 780 

virkum dögum. Þeir einstaklingar sem skráðu sig atvinnulausa haustið 2008 eru því að klára 

dagana sína haustið 2011. Til þess að eiga aftur rétt til atvinnuleysisbóta verður 

einstaklingurinn að bíða í tvö ár og hafa að lágmarki verið í sex mánaða samfelldri vinnu á 

því tímabili og öðlast þá aftur bótarétt í 780 daga (Arnar Þór Jóhannesson munnleg heimild, 

26.mars 2010).  

Það vaknar upp sú spurning hvað verður um þessa einstaklinga haustið 2011 ef ekki 

verður farið að birta til á vinnumarkaði. Vandinn mun færast frá ríki til sveitarfélaga, en þeir 

sem ekki hafa bótarétt, hafa getað leitað til viðkomandi sveitarfélags eftir styrk til framfærslu.  

Framtíðarverkefni væri að skoða hvað verður um þann hóp sem mun klára bótarétt sinn 

haustið 2011.  

Það er einnig mikilvægur punktur sem fram kom í viðtali við Sigríði Hauksdóttur að 

þrátt fyrir að ástandið hljómi á margan hátt erfitt þá er mikilvægt að leggja áherslu á að þetta 

sé ekki vandamál heldur verkefni.  Verkefni sem unnið er í samstarfi við þá einstaklinga sem 

leita til Vinnumálastofnunar og þurfa á aðstoð að halda.  Það er mikilvægt að vera 

sveigjanlegur og hlusta eftir öllu.  
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Í frekari rannsóknum á þessu efni væri mikilvægt að skoða áhrif langvarandi 

atvinnuleysis á efnahag og hvernig efnahagur hefur áhrif á líðan og virkni einstaklinga.  

Einnig mætti gera meira úr þeim þáttum sem snúa að félagslegri heilsu einstaklinga og hversu 

miklu máli það skiptir að hafa stuðning frá fjölskyldu og vinum.  Það er einnig 

umhugsunarefni að skoða líka þá sem ekki eru skráðir atvinnulausir og  fá ekki  bótagreiðslur 

hjá Vinnumálastofnun, skv. Ólafi Oddi Jónssyni (1994) má áætla að atvinnuleysi sé í raun 

mun meira en opinberlega er fjallað um. Þannig sé einhver hópur sem ekki eigi rétt til bóta 

vegna ungs aldurs, hafi klárað bótarétt sinn eða séu til dæmis verktakar. Þó kastljósinu hafi 

ekki verið varpað að þessum hópi þá er hann hluti af samfélaginu, samfélagi sem glímir við 

óþekkta stærð atvinnuleysis með óljósar afleiðingar inn í framtíðina. Þennan hóp þyrfti líka að 

skoða með tilliti til efnahags- og sálfélagslegra afleiðinga og virkni í samfélaginu.  
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9. Lokaorð 

Rannsóknarspurningarnar voru: Hvert er markmiðið með úrræðum fyrir 

langtímaatvinnulausa? Hvernig eru þau framkvæmd og hvert er notagildi þeirra?  Hefur 

þátttaka í úrræðum áhrif á andlega, líkamlega og félagslega líðan?  Skipta félagsleg tengsl og 

eða stuðningur máli fyrir þann atvinnulausa? 

Niðurstöður okkar benda til þess að félagslegur og fjárhagslegur stuðningur skipti 

miklu máli fyrir atvinnulausa, þeir telja mikilvægt að hægt sé að leita til fjölskyldu og eða 

vina eftir aðstoð hvort sem það er andlegur eða fjárhagslegur stuðningur sem verið er að leita 

eftir. 

Niðurstöður úr spurningalistum sýna að úrræði á vegum Vinnumálastofnunar skila árangri að 

mati þátttakenda, einkum með því að virkja einstaklinginn til þátttöku í þjóðfélaginu og efla 

sjálfstraust hans. Flestir telja  mikilvægast að hafa fastan punkt til að skipuleggja daginn út 

frá, þegar atvinnan er ekki til staðar lengur þá getur nýting úrræða að einhverju leiti komið í 

staðinn.  Það er því mikilvægt að hægt sé að bjóða upp á fjölbreytt úrræði sem höfða til sem 

flestra. 

Það er ljóst að stjórnvöld eiga mjög krefjandi verkefni fyrir höndum, það er mikið 

atvinnuleysi og ekki margt í kortunum um að það muni minnka á næstunni.  Mikilvægt er að 

leggja aukinn þunga á úrræði fyrir þá sem eru atvinnulausir, úrræðin þurfa ekki öll að vera 

margbrotin heldur stefna að því að virkja fólk til athafna því eins og kom fram í svörum 

þátttakanda í rannsókn okkar þá er það að hafa eitthvað til að stefna að, hafa ákveðin punkt í 

lífinu sem er svo mikilvægt til að halda heilsu í atvinnuleysinu bæði andlegri og líkamlegri.  

Íslendingar hafa aldrei staðið frammi fyrir atvinnuleysi af þessari stærðargráðu áður 

og er mikilvægt að við nýtum okkur reynslu annarra þjóða eins og til dæmis Finna.  
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Fræðimenn hafa bent á að þar hafi margt verið líkt því sem er að gerast hér á landi í dag og 

því er óþarfi að falla í sömu gryfju heldur læra af þeirri mikilvægu reynslu sem til er.  

Það er gleðiefni að stjórnvöld hafa aukið það fjármagn sem nota á við úrræði fyrir 

atvinnulausa á meðan það vekur áhyggjur að draga eigi úr heilbrigðisþjónustu þar á meðal á 

sviði geðheilbrigðis. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á afleiðingum langvarandi atvinnuleysis og ber 

þeim saman um að aðgerðar- og stefnuleysi sé það sem fer verst með einstaklinginn.  Það er 

auðvelt að falla í eitthvað sinnuleysi og þegar einstaklingurinn er kominn langt niður andlega 

þá þarf hann á sérfræðiþjónustu að halda til að ná sér upp aftur. 

Þetta hangir allt á sömu spýtunni það þarf að leita allra ráða til að sporna við því að 

einstaklingurinn falli út af vinnumarkaði og endi á örorkubótum en þangað hafa margir leitað 

sem byrjað hafa í tímabundnu atvinnuleysi sem varð að langtímaatvinnuleysi með öllu því 

vonleysi sem því fylgir og verða að lokum svo illa farnir félagslega og andlega að þeir treysta 

sér ekki aftur út á vinnumarkaðinn. 

Við teljum að hjá Vinnumálastofnun sé verið að vinna gott starf og þróunin sé í rétta 

átt.  Þar er verið að þróa ný úrræði til að koma til móts við aukinn fjölda á atvinnuleysisskrá. 

Má þar nefna verkefnið Ungt fólk til athafna sem miðar að því að virkja einstaklinginn með 

því að honum hafi verið boðið að nýta sér úrræði innan þriggja mánaða eftir að hann kemur á 

skrá. Það er einn ráðgjafi í 50% starfi sem sér alveg um þetta verkefni sem nær til 

aldurshópsins 18- 24 ára og vonir standa til að yfirfæra megi þetta á alla aldurshópa og mun 

það verða mikil framför ef vel tekst til.  

Hér á Akureyri hafa ráðgjafar Vinnumálastofnunar verið duglegir við að veita 

skjólstæðingum sínum einhver úrræði en það eru auðvitað takmörk fyrir hvað tveir ráðgjafar í 

fullu starfi og einn í hálfri stöðu með á milli 600-700 manns á skrá í 100% atvinnuleysi 
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(Jóhann Ásmundsson munnleg heimild, 25.mars 2010) komast yfir mörg einstaklingsviðtöl og 

einstaklingsmiðuð úrræði í kjölfar þeirra. 

Nú er tækifæri til að rannsaka atvinnuleysi og afleiðingar þess á Íslandi, lítið sem 

ekkert er til af efni hér á landi.  Erlendar rannsóknir eru þó fjölmargar og því væri gaman í 

framtíðinni að geta borið Ísland saman við aðrar þjóðir.  
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 yfir útgjöld til úrræða. Samskipti í gegnum tölvupóst. 
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Fylgiskjal 1. 

Úrræði fyrir atvinnulausa: 

markmið, framkvæmd og 

notagildi að mati þátttakenda 

 

 

Spurningalisti fyrir BA verkefni í Þjóðfélagsfræði við 

Háskólann á Akureyri 

 

 

 

 

 

Fjóla Dögg Gunnarsdóttir og Ingibjörg Jónsdóttir 
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Tilgangurinn með þessum spurningalista er að kanna hvort og hvernig úrræði á vegum 

Vinnumálastofnunar hafa hjálpað þeim einstaklingum sem í þau fara. 

Niðurstöður spurningakönnunarinnar verða notaðar í tengslum við rannsókn sem tveir 

nemendur við Háskólann á Akureyri eru að vinna. Fullum trúnaði er heitið og mun 

öllum gögnum eytt að lokinni rannsókn. 

Þakka þér kærlega fyrir að hafa tekið þátt!! . 
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Vinsamlegast merkið með kross í þá kassa sem best eiga við. 

 

1. Kyn 

karl  ☐ 

kona☐ 

 

2.Hvaða ár ertu fædd/ur? 

Ár:___________ 

 

3.Hvaða námi hefur þú lokið? (merktu við hæsta skólastig sem þú hefur lokið) 

☐ Skyldunám eða minna 

☐ Réttindanámskeið 

☐ Framhaldsskóli 

☐ Iðnskóli 

☐ Háskóli 

☐ Annað 

Ef annað hvað þá ? 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Hver er hjúskaparstaða þín? 

☐  Einhleypur  

☐  Í hjónabandi 

☐   Í sambúð  

☐  Ekkja/ekkill 

☐ Fráskilin/n 
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5. Hvernig er búsetu þinni háttað? 

☐ Bý ein/n 

☐ Bý með maka 

☐ Bý með börnum 

☐ Bý með öðrum 

☐ Bý með maka og börnum 

 

6.Hversu mörg börn búa á heimilinu að staðaldri? 

☐  Ekkert 

☐ 1 

☐   2  

☐   3 

☐   4 

☐   5 eða fleiri 

 

7.Hvenær varðst þú atvinnulaus? 

Ár__________mánuður____________ 
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8.Hvert af eftirtöldum úrræðum hefur þú nýtt þér á vegum vinnumálastofnunar? 

Merkið við fleiri en eitt ef við á:  

 

☐ Hópráðgjöf 

☐ Námskeið í atvinnuleit 

☐ Fjölsmiðjan 

☐ Byr starfsendurhæfing 

☐ Menntasmiðja kvenna 

☐ Menntasmiðja unga fólksins 

☐ Áhugasviðspróf 

☐ Greining samkvæmt Achenbach matslista 

☐ Sund og líkamrækt 

☐ Námskeiðsstyrkir 

☐ Starfsþjálfun 

☐ Námsúrræði 

☐ Aðstoð við þróun eigin viðskiptahugmyndar 

☐Ekkert 
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9.Telur þú að þau úrræði sem þú hefur tekið þátt í á vegum Vinnumálastofnunar hafi 

hjálpað þér mikið eða lítið?  

(Merktu í einn reit í hverri línu)  

 

Andlega: 

☐Mjög mikið    ☐Mikið    ☐Hvorki mikið né lítið      ☐Lítið         ☐Mjög lítið 

 

Líkamlega: 

☐Mjög mikið      ☐Mikið      ☐Hvorki mikið né lítið   ☐Lítið         ☐Mjög lítið 

 

Félagslega: 

☐Mjög mikið      ☐Mikið     ☐Hvorki mikið né lítið    ☐Lítið         ☐Mjög lítið 

 

10.Af þeim úrræðum sem þú nýttir þér hversu ánægð(ur)/óánægð(ur) ert þú? 

☐Mjög ánægður ☐Ánægður ☐Hvorki né ☐Óánægður ☐Mjög óánægður 

 

11. Fékkstu stuðning frá fjölskyldu og vinum meðan á atvinnuleysinu stóð?  

☐ Mjög mikinn       ☐ Mikinn       ☐Hvorki né       ☐Lítinn         ☐ Mjög lítinn 

 

12.Telur þú það skipta miklu eða litlu máli að hafa stuðning frá fjölskyldu og vinum 

þegar þú ert atvinnulaus?  

☐Mjög miklu          ☐Miklu           ☐Hvorki né       ☐Litlu             ☐Mjög litlu 

 

13. Ertu í reglubundnu sambandi við lækni/meðferðaraðila? 

☐Já     

☐Nei 

 

Ef já við hvers konar lækni/meðferðaraðila? 

______________________________________ 
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14.Hefurðu þurft að leyta oftar eða sjaldnar til læknis eftir að þú varðst atvinnulaus? 

☐Mun oftar       ☐Oftar      ☐Hvorki né        ☐Sjaldnar          ☐Mun sjaldnar 

 

15.Hver er staða þín á vinnumarkaði í dag? 

Merkið í fleiri en einn kassa ef það á við.  

☐Fullt starf  ☐Hlutastarf ☐virk/ur í úrræði  ☐Ekki í úrræði ☐Atvinnulaus 

 

16. Þann tíma sem þú varst atvinnulaus, fannstu fyrir einhverskonar depurð? 

☐Mjög mikið  ☐Mikið     ☐Hvorki né            ☐Lítið                ☐Mjög lítið 

 

17.Telur þú að þú þurfir aðstoð við að verða virkari í þínu daglega lífi? 

☐Mjög mikla   ☐Mikla     ☐Hvorki né            ☐Litla                ☐Mjög litla 

 

18.Telurðu að þú þurfir aðstoð við að vera virkur í atvinnuleit?  

☐Mjög mikla   ☐Mikla     ☐Hvorki né             ☐Litla               ☐Mjög litla 

 

19.Hefur þú verið virkur í tómstunda- og eða sjálfboðaliðastarfi í atvinnuleysinu. 

☐já  ☐Nei 

 

20.Ég er vel sett/(ur) félagslega 

☐Mjög sammála  ☐sammála  ☐Hvorki né   ☐ósammála ☐Mjög ósammála 

 

21.Taktu afstöðu til eftirfarandi fullyrðingar: Ég vil frekar vera heima heldur en fara út 

með félögunum. 

☐Mjög sammála  ☐sammála  ☐Hvorki né   ☐ósammála ☐Mjög ósammála 

 

22.Hvernig finnst þér heilsa þín vera þegar á heildina er litið:  

☐Frábær         ☐Mjög góð       ☐Góð          ☐Ekki svo góð           ☐Slæm 
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23.Telur þú heilsu þína vera almennt betri eða verri en áður en þú tókst þátt í úrræðinu 

☐Mun betri      ☐Betri       ☐Hvorki né             ☐Verri  ☐Mun verri 

 

Athugið hvort ekki hafi verið merkt í alla reiti! 

 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna !!! 
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Fylgiskjal 2. 

Skimun  

Vinnumálastofnun 

 

 

 

Nafn:  

Kennitala:  

Símanúmer:  

E-mail:  

Dagsetning:  

Ráðgjafi:  

Stéttarfélag/lífeyrissjóður:  

 



81 

 

  

Vinsamlega svaraðu eftirfarandi spurningum  

1.  Hver er hjúskaparstaðan þín? 

Einhleyp/ur     Í hjónabandi  Í sambúð   Ekkja/ekkill  Fráskilin/n 

 

 

2.  Hvernig er búsetu þinni háttað? 

Bý ein/n Bý með maka  Bý með börnum  Bý með öðrum 

 

 

3.  Hve mörg börn eru á þínu framfæri? 

Ekkert  Eitt barn           Tvö börn                  Þrjú börn eða fleiri  

 

Fæðingarár barna?______________________ 

 

 

4.  Hvaða námi hefur þú lokið? (Merktu við hæsta skólastig sem þú hefur lokið) 

La  Skyldunám eða minna  

 Réttindanámskeið (t.d. meirapróf) 

 Framhaldsskóli – stúdentspróf         

       Iðnskóli eða annar skóli til réttindanáms      

       Háskóli             

 Annað?________________  

 

 

5.  Hvenær varðstu atvinnulaus?  
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Dags:____________________ 

 

 

6.  Hvers vegna léstu af störfum?  

La  Sagði upp sjálf/sjálfur  

      Gjaldþrot atvinnurekstrar    

      Tímabundin rekstrarstöðvun   

      Uppsögn v/samdráttar 

       Tímabundin ráðning 

 Annað?________________  

 

 

7.  Má rekja núverandi atvinnuleysi að einhverju leiti til : 

Slyss    Sjúkdóms 

 

     

Ef slys,  þá hvers konar slys? 

Vinnuslys                      Umferðaslys                    Frístundaslys                   Annað 

Ef sjúkdómur,  þá  

Sjúkdómur tengdur vinnu                      Sjúkdómur tengdur öðru en vinnu                                     

 

 

8.  Ertu í reglubundnu sambandi við lækni/meðferðaraðila? 

    Já     Nei 
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Ef já,  við hvern? 

 

 

 

9.  Telurðu að þú þurfir aðstoð við að verða virkur í atvinnuleit eða verða virkari í þínu daglega lífi? 

    Já     Nei 

      

  

 Ef já þá hvers konar aðstoð gætirðu nýtt þér? 

 

 

 

 

10.  Gerðu líkamlegir verkir þér erfitt fyrir við daglega vinnu þegar þú varst í starfi?  

 

        Já, mjög erfitt       Já, talsvert erfitt        Já, nokkuð erfitt        Nei, lítið        Alls ekki           

 

11.  Finnst/fannst þér starfið sem þú varst  í líkamlega erfitt? 

   Já         Nei  

 

12.  Ef já þá hvað var erfitt við starfið ( má merkja við fleiri en einn valkost) 

La  Mikil kyrrseta 

      Langvarandi stöður   

      Mikil ganga eða hreyfing   

      Það að krjúpa eða bogra 
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       Að vinna með handleggina beint fram eða upp fyrir sig 

      Að þurfa að lyfta þungu 

              Að vinna nákvæmnisvinnu ( hreyfingar með höndum, augum o.s.frv.) 

 Að framkvæma sömu hreyfingar oft á mínútu 

 Að þurfa að vera lengi í sömu vinnustellingunni  

La  Fannst það líkamlega erfitt  

 Annað?________________________________________________  

 

13.  Finnst/fannst þér starfið sem þú varst í andlega erfitt? 

               Já                   Nei  
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14.       Ef já, þá hvað var erfitt við starfið? ( má merkja við fleiri en einn valkost) 

La  Það að halda athygli og einbeitingu  

      Það að takast á við tilfinningar    

      Það að þurfa að leggja hluti á minnið   

      Að hafa getu til að hugsa í nýjum brautum 

       Að eiga samvinnu við vinnufélaga um verkefni 

      Að þurfa að vera í beinu sambandi við skjólstæðinga, viðskiptavini eða nemendur 

              Of mikið álag 

 Starfið var of einhæft 

 Of mörg verkefni 

 Annað?________________  

 

 

15.  Hefur depurð eða kvíði haft áhrif á þína starfshæfni?  

    Já     Nei   Veit ekki 

 

 

16.  Hvernig finnst þér heilsa þín vera þegar á heildina er litið?  

      

     Frábær      Mjög góð        Góð  Ekki svo góð           Slæm 

 

16.  Hefurðu verið virkur í starfsleit ? 

    Já     Nei   

 

Ef já, hversu mörg störf og hvers konar hefur þú sótt um á sl. 3 mánuðum? 
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17.  Hefurðu verið virkur í tómstunda- eða sjálfboðaliðastarfi í atvinnuleysinu ? 

    Já     Nei   

 

Ef já, um hvers konar virkni var að ræða? 

 

 

18.       Hvenær býstu við  að geta hafið vinnu eða aðra virkni? 

La  Ég get byrjað í vinnu eða annarri virkni strax  

      Ég get byrjað í vinnu eða annarri virkni á næstu 1-3 mánuðum en verð á þeim tíma að vinna                                                                                                                                                                                                                                  

markvisst að aukinni starfshæfni   

      Ég get byrjað í vinnu eða annarri virkni á næstu 4-6 mánuðum en verð á þeim tíma að vinna                                                                                                                                                                                                                                  

markvisst að aukinni starfshæfni   

      Ég tel mig ekki getað byrjað í vinnu eða annarri virkni á næstu 6 mánuðum 
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Fylgiskjal 3. 

Skjal um upplýst samþykki fyrir rannsókn sem er gerð er af nemum í HA á 

þjóðfélagsfræðibraut  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvaða áhrif þátttaka í úrræðum á 

vegum Vmst NE hefur á líðan fólks, andlega, félagslega og líkamlega. 

Þegar þú tekur þátt er þér ekki skylt að svara öllum spurningum og þú getur hætt 

þátttöku hvenær sem þú vilt. 

Búið er að tilkynna þessa rannsókn til persónuverndar. Allt  sem sagt er og tekið 

er upp er ekki hægt að rekja til þín persónulega og aldrei verður minnst á nafn 

þitt eða annað sem getur gefið upp hver þú ert. Öllum gögnum sem við öflum 

verður eytt fyrir 1. Júní 2010. 

 

 

 

Ég undirrituð/aður gef hér með samþykki mitt fyrir að taka þátt í þessari 

rannsókn eftir að hafa lesið þetta blað 

 

 

 

_________________________________ 

Undirskrift  
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