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Útdráttur 

Rannsóknarskýrsla þessi fjallar um unga einstaklinga sem misst hafa vinnuna. Allir 

þátttakendurnir eru á aldrinum 18-22 ára og búa á svæði Vinnumálastofnunar Norðurlands 

eystra. Meðalatvinnuleysi ungmennanna í úrtakinu okkar hafði varað í um það bil tíu mánuði. 

Markmið rannsóknar okkar er að komast að því hvernig atvinnuleysi hefur áhrif á líðan þeirra. 

Eftir efnahagshrunið 2008 þá jókst atvinnuleysi mikið á Íslandi og þeir sem yngstir eru missa 

fyrstir vinnuna. Tekin voru eigindleg viðtöl við átta einstaklinga, fjórar stúlkur og fjóra pilta, 

til þess að fá innsýn inn í aðstæður þeirra. Niðurstaða rannsóknarinnar sýndi að þeir 

viðmælendur sem höfðu farið aftur í nám eftir atvinnumissinn leið mun betur andlega heldur 

en hinum. Þau höfðu ákveðinn tímaramma sem þau fóru eftir og dagarnir voru skipulagðir 

fyrirfram. Sjálfsmynd þeirra var góð, matar- og svefnvenjur voru reglulegar og þau fundu ekki 

fyrir neikvæðu viðmóti eða fordómum frá samfélaginu. Allir viðmælendur fengu stuðning frá 

foreldrum sínum en stuðningur foreldra virðist vera afgerandi þáttur í því að draga úr andlegri 

vanlíðan hjá ungu fólki sem misst hefur vinnuna.  

Abstract 

This research is about young adults, which are unemployed. Our participants are all at the age 

18-22 and they live in the area, which the Employment agency in Northeast Iceland is located. 

The average time length of their unemployment spans about ten months. Our goal in this 

research is to find out how unemployment affects their well being. After the financial 

breakdown 2008 unemployment increased a great deal in Iceland and young adults are the 

first to lose their jobs. We used qualitative research methods and took interviews with eight 

individuals, four girls and four boys, so we could get an insight in their conditions. Findings 

were that those individuals who were in school felt much better mentally than the others. 

They had certain timeframe that they followed and all their days were predetermined. They 

had better self-esteem, their regular eating and sleeping habits were in order and they did not 

experience negative attitude or prejudice from their community. All of our interlocutors 

received their parent’s support and parent’s support is determinant and minimizes mental 

indisposition which young people have after loosing their jobs. 
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1. Inngangur 

 

Í október árið 2008 urðu miklar breytingar á íslensku samfélagi. Efnahagskerfi okkar 

fór á hliðina, bankarnir urðu gjaldþrota og ríkið varð að taka þá yfir. Ekki var langt síðan að 

sömu bankar höfðu verið einkavæddir í þágu nýfrjálshyggjunnar. Mikið hafði verið fylgst 

með efnahagsundrinu sem hér var og fólk undraðist yfir því hvernig eigendur bankanna og 

aðrir í viðskiptaheiminum gátu fjárfest endalaust. Útrásarvíkingar voru þeir kallaðir og allt 

virtist verða að gulli sem þeir snertu. En ekki er allt gull sem glóir. Í byrjun ársins 2008 voru 

blikur á lofti um að ekki væri allt með feldu í hagkerfi heimsins. Fyrirtæki og bankar áttu 

stöðugt erfiðara með að nálgast lausafé til að geta fjármagnað sig og svo var það í byrjun 

október að bankar landsins urðu gjaldþrota. Eigendur þeirra gengu út og skildu skuldirnar eftir 

handa landi og þjóð að fást við. Í kjölfar þessa hruns þá hefur atvinnuleysi aukist. Íslendingar 

hafa alltaf verið duglegir að vinna, verið í mörgum störfum og atvinnuleysi hefur verið með 

minnsta móti hér síðastliðin fimm ár (Hagstofan, e.d). Þurft hefur að flytja inn fólk til að fylla 

upp laus störf svo að atvinnulífið geti haldið áfram. En nú þegar hvert fyrirtækið á fætur öðru 

hefur dregið saman, hætt eða orðið gjaldþrota þá verður fólk vart um sinn hag. Samfélagið var 

í uppnámi og miklar breytingar áttu sér stað á mjög skömmum tíma. Fyrirtæki hafa þurft að 

draga mikið saman og segja upp fólki og nú í lok fyrsta áratugar 21. aldar er atvinnuleysi 

hérlendis 9,3%  (Vinnumálastofnun, 2010). Þegar atvinnuleysi eykst þá bitnar það mest á 

þeim sem eru yngstir á vinnumarkaðinum (Kieselbach, 2000). Hér á svæði Vinnumálastofunar  

Norðurlands eystra hefur aukning á atvinnuleysi ungmenna á aldrinum 16- 24 ára verið mikil 

síðastliðið ár. Í febrúar árið 2010 voru 323 (10,4%) ungir einstaklingar atvinnulausir á 

svæðinu en á landinu öllu voru 3104 ungmenni án vinnu sem eru 18,7% af heildarfjölda 

atvinnulausra. Atvinnuleysi í febrúar 2010 á meðal einstaklinga á aldrinum 25-34 ára var 

29,7% og fyrir aldurshópinn  50-59 ára var það 15,3% (Vinnumálastofnun, 2010). 
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Atvinnuleysi hefur aukist allsstaðar í heiminum á árinu 2009 og hefur ungt fólk farið illa út úr 

því. Í Bretlandi og á Spáni er talið að um tvær miljónir ungra einstaklinga á aldrinum 16- 24 

ára séu án vinnu. Samtals í öllum löndum Evrópusambandsins eru um 5,5 miljónir ungmenna 

atvinnulaus. Þar hefur atvinnuleysi þeirra aukist hraðar en atvinnuleysi almennt. Í 

Bandaríkjunum voru um fjórar miljónir ungmenna án vinnu árið 2009 (Eurostat, e.d). 

Aukningin á atvinnuleysi getur haft þau áhrif að það verða fleiri einstaklingar sem geta ekki 

tekið þátt í lífinu og þeir geta orðið félagslega útilokaðir og einangrast (Kieselbach, 2000). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið í mörgum löndum um áhrif atvinnuleysis á ungt fólk hafa 

sýnt að það hefur neikvæð áhrif á heilsu þess (Hammerstöm og Janlert, 1997; Kieselbach, 

2000; Bacikova-Sleskova og fleiri, 2007). Erfitt er fyrir ungt fólk að komast inn á 

vinnumarkaðinn þegar harðnar á dalnum. Fyrirtæki eru ekki tilbúin að ráða til sín ungt og 

óreynt starfsfólk. Við það að fá ekki vinnu þá fær unga fólkið ekki þá reynslu sem 

vinnumarkaðurinn krefst og  þá myndast vítahringur (Youth - Investing and Empowering, 

2009). 

Á haustmánuðum árið 2009 var mikil umræða hér á landi um atvinnuleysi ungmenna, 

þar sem sá hópur fór stækkandi. Þegar hagkerfi Finna varð fyrir áfalli á tíunda áratugi síðustu 

aldar þá urðu aðgerðir ríkisstjórnarinnar þær að draga úr allri þjónustu og bótum. Nú í dag 

horfast þeir í augu við mikla aukningu á einstaklingum yngri en 30 ára sem þiggja 

örorkubætur vegna andlegrar vanlíðunnar í kjölfar efnahagskreppunnar (Haukur Sigurðsson, 

2008). Vegna þess, meðal annars, hvernig kreppan fór með Finna ákvað félags- og 

tryggingamálaráðuneytið og mennta og menningamálaráðuneytið á haustmánuðum 2009 að 

setja á fót vinnuhóp til að meta þörfina fyrir úrræði fyrir atvinnulaust ungt fólk. Þessi hópur 

átti líka að skila af sér tillögum um það hvaða úrræði væru best og brýnust fyrir þessa 

einstaklinga. Þegar hópurinn fór af stað þá hafði atvinnuleysið fjórfaldast á einu ári, þeir sem 

höfðu verið lengur en sex mánuði án vinnu fjölgaði stöðugt og 30% af þessum hópi voru 30 
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ára og yngri. Til að komast að þörfinni voru myndaðir rýnihópar með ungmennum á 

höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjunum. Út úr þeirri vinnu kom fram að þessir einstaklingar 

vildu fá einhver úrræði til að halda þeim virkum. Þeim leið misjafnlega andlega, sumir voru 

sáttir á meðan öðrum leið illa. Hópurinn lagði til að það þyrfti að halda þessum einstaklingum 

virkum og strax eftir áramót fór af stað átak hjá Vinnumálastofnunum fyrir ungmenni sem 

heitir „Ungt fólk til athafna― (Félags og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

Eftir að hafa lesið þessa skýrslu þá langaði okkur sem stöndum að þessari rannsókn til að vita 

hvernig atvinnulaus ungmenni hér á Akureyri hefðu það og hvernig þau vörðu tíma sínum.Við 

tókum fyrir aldursflokkinn 18-22 ára og fengum tíu manna úrtak með aðstoð Álfheiðar Svönu 

Kristjánsdóttur eftir að hafa setið með henni fund niður á Vinnumálastofnun Norðurlands 

eystra. Álfheiður er verkefnastjóri átaksins Ungt fólk til athafna hér á Akureyri. Úrtakið okkar 

samanstóð af fimm stúlkum og fimm piltum. Við náðum einungis í átta manns af þessum tíu 

og töldum það vera nóg fyrir þessa rannsókn. Viðtölin fóru fram á kaffihúsi eða á 

Amtbókasafninu á Akureyri. 

Til þess að undirbúa okkur fyrir viðtölin lásum við rannsóknir sem hafa verið gerðar 

um líðan atvinnulausra og komust að því að ekki hafa verið gerðar viðtalsrannsóknir um þetta 

efni hér á landi. Út frá niðurstöðum rannsóknanna sem við lásum þá veltum við því fyrir 

okkur nokkrum spurningum eins og hvernig líður ungu atvinnulausu fólki á Akureyri í dag? 

Hefur það áhrif á andlega heilsu þess? Hefur það möguleika á að taka þátt í því sem 

samfélagið hefur upp á að bjóða? Hefur það einhverja menntun? Fær það stuðning frá 

foreldrum? Finnur það fyrir fordómum frá samfélaginu vegna stöðu sinnar? Markmið okkar 

var því að skoða hvernig atvinnuleysi hefur áhrif á líðan ungmenna á aldrinum 18-22 ára á 

Norðurlandi eystra? Í kjölfarið var þetta rannsóknarspurning okkar. 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. 

Rannsóknin er eigindleg og tekin voru átta opin viðtöl við atvinnulaus ungmenni á aldrinum 
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18-22 ára.  Mælitækið skilgreint og sagt frá því hvernig við öfluðum gagnanna. Í lok kaflans 

verður rætt um hvernig úrvinnsla gagnanna fór fram og takmarkanir rannsóknarinnar. 

Í þriðja kafla verður sagt frá nokkrum kenningum um áhrif atvinnuleysis og hver 

viðbrögð fólks eru við því. 

Í fjórða kafla verður farið yfir tölulegar staðreyndir um atvinnuleysi hér á Íslandi eins 

og það er núna (árið 2010).  

Í fimmta kafla ritgerðarinnar verða skoðaðar þær rannsóknir sem gerðar hafa verið um 

áhrif atvinnuleysis á ungt fólk á aldrinum 16-24 ára.  

Í sjötta kafla verður rætt um þau úrræði sem eru í boði fyrir atvinnulausa hér á landi og 

einnig þær úrlausnir sem Vinnumálastofnunin á Norðurlandi eystra hefur. 

Í  sjöunda kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og í áttunda kafla verða 

umræður um þær.  
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2. Aðferðafræði 

 

Við gerð þessarar rannsóknar voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir, þær geta 

bæði átt við líf, viðhorf, hegðun og tilfinningar einstaklinga og hvernig samtök starfa og 

samskipti á milli ríkja. Sumum upplýsingum er hægt afla með magnbundnum hætti, á það 

sérstaklega við um bakgrunnsupplýsingar. Eigindlegar rannsóknaraðferðir gera okkur kleift að 

kanna ástand viðkomandi sem við erum að rannsaka betur, hvernig honum líður og hvað hann 

er að gera og einnig sýna þær betur fram á hvernig erfiðir hlutir eins og til dæmis krónísk 

veikindi, að skilja við maka sinn og að koma út úr skápnum hefur áhrif á einstaklinginn. 

Fyrirbæri eins og tilfinningar og hugsun getum við frekar mælt með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum en erfiðara er að mæla tilfinningar af hverslags tagi með megindlegum 

rannsóknaraðferðum (Strauss og Corbin, 1998). 

Nokkrar aðferðir eru til við gerð eigindlegra rannsókna. Má þar telja 

vettvangsrannsóknir, etnógrafíu og fyrirbærafræði. Rannsóknaraðferðin sem við ákváðum að 

nota er fyrirbærafræði, en hún byggir á þeirri aðferðafræði að einstaklingar segja frá því 

hvernig þeir upplifa fyrirbæri í lífinu. Rætt er við einstaklinga og þeir beðnir að opna hug sinn 

til tiltekins fyrirbæris og segja hvernig þeir sjá það og upplifa. Þegar svona rannsókn er gerð 

þá krefst það þess að sá sem er að rannsaka komi að viðfangsefninu með opnum hug. Hann 

þarf að vera opinn fyrir nýjum hugmyndum um efnið og ekki loka á þær þó svo að þær séu 

ekki alveg eins og hann hafði gert sér í hugarlund. Hver upplifun skiptir máli og eru allar 

jafngildar (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Þátttakendur í þessari rannsókn eru atvinnulaus ungmenni á aldrinum 18-22 ára og eru 

ekki í skóla. Þau þurfa að vera á skrá hjá Vinnumálastofnun Norðurlands eystra. Starfsmaður 

á Vinnumálastofnuninni, Álfheiður Svana Kristjánsdóttir, valdi fyrir okkur ungmenni sem 

féllu undir þá skilgreiningu sem við höfðum gert um þátttakendur. Af skrá 
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Vinnumálastofnunar valdi hún einstaklinga sem flokkuðust undir þennan aldurshóp og síðan 

af handahófi úr honum 10 manna úrtak, fimm stúlkur og fimm pilta. Við hringdum síðan í þau 

og báðum þau um að hitta okkur og svara nokkrum spurningum. Við fengum 10 manna úrtak, 

fimm stúlkur og fimm pilta,  en við náðum aðeins í átta af þeim, fjórar stúlkur og fjóra pilta. 

Okkur fannst það sem við leituðum að koma fram í viðtölunum við þessi átta ungmenni.  

Mælitækið var þróað af rannsakendum með ábendingum frá leiðbeinanda. Það er 

byggt á spurningum, sem hannaðar voru með hliðsjón af heimildum, um þætti sem taldir eru 

hafa áhrif á líðan ungs fólks sem er án atvinnu. Þessar spurningar voru ekki forprófaðar áður 

en við gerðum þessa rannsókn. Upplýsingum var aflað með viðtölum þar sem þátttakendur 

voru spurðir spurninga (sjá fylgiskjal 1). Við höfðum áður sent til persónuverndar tilkynningu 

um það að við værum að gera rannsókn þar sem ungmenni yrðu spurð um hagi sína og líðan 

(sjá fylgiskjal 2). Viðtölin fóru öll fram í mars 2010 á Bláu Könnunni, kaffihúsi á Akureyri, 

nema eitt sem fór fram á Kaffihúsinu á Amtbókasafninu á Akureyri. Hvert viðtal var tekið 

upp á stafrænt upptökutæki og tóku þau flest um 25 til 30 mínútur. Við báðum þau einnig að 

svara spurningum skriflega um bakgrunn sinn (sjá fylgiskjal 3). Áður en rannsóknin byrjaði 

létum við alla þátttakendur skrifa undir yfirlýsingu um upplýst samþykki (sjá fylgiskjal 4). 

Við úrvinnslu gagna þá hlustuðum við á viðtölin og skrifuðum þau upp orðrétt. Við fundum út 

úr þeim helstu þemu og síðan voru þau greind betur í undirþemu til að útskýra meginþemun 

betur. Viðmælendur okkar voru fjórar stúlkur og fjórir piltar á aldrinum 18-22 ára. Við 

ákváðum að gefa þeim dulnefni til að auðvelda okkur úrvinnslu gagnanna. Ekki er hægt að 

rekja svör þeirra til nafnanna. Nöfnin sem við völdum handa viðmælendum okkar voru Anna, 

Björk, Cesar, Darri, Erlingur, Fjóla, Gígja og Heimir. 

Þegar notaðar eru eigindlegar rannsóknaraðferðir þá er ekki hægt að alhæfa um 

niðurstöður hennar, sérstaklega þegar úrtakið er ekki nema átta einstaklingar. Það er líka 

takamarkandi að þátttakendur voru með mjög mismunandi bakgrunn. Vegna þessa getur 
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rannsóknin aðeins gefið vísbendingar um það hvernig ungum einstaklingum sem ekki hafa 

vinnu líður. Ástæðan fyrir því að við völdum okkur eigindlegar rannsóknaraðferðir var sú að 

við töldum okkur fá skýrari svörun með því að hitta einstaklingana í eigin persónu og taka við 

þá viðtöl. Við notuðum staðlaðan spurningalista og einnig bakgrunnsupplýsingalista þar sem 

viðmælendur svöruðu á blaði spurningum sem snéru meðal annars að persónulegum þáttum á 

borð við heimilishagi, menntun og bótagreiðslur. Við vildum einnig að viðmælendur okkar 

hefðu tækifæri á að tala út frá sínu brjósti ef þeim lá eitthvað sérstakt á hjarta til þess að við 

fengjum skýrari mynd af því hverskonar afleiðingar atvinnuleysið hefði á þeirra andlegu 

líðan. Einnig vorum við þess vissar að viðmælendur okkar myndu opna sig og vera tilbúnir að 

segja okkur meira en ella með þessari aðferð.  
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3. Kenninga kafli 

 

3.1. Hugtakið atvinnuleysi 

Með iðnbyltingunni sem hófst í Evrópu á 18. öld urðu í fyrsta skipti einhver skilyrði til 

framfara í heiminum. Lífskjör og lífslíkur jukust (Stefán Ólafsson, 1996). Með henni hvarf að 

mestu sjálfsþurftarbúskapur og launuð vinna tók við. Með tímanum var viðurkennt að það 

gætu ekki allir fengið vinnu sem vildu, það var ekki nóga vinnu að fá. Hugtakið atvinnuleysi 

varð til en skilningur á því tók langan tíma. Það var ekki fyrr en árið 1890 sem almenningur 

fór að nota hugtakið. Í kjölfarið urðu til stofnanir sem sáu um tölfræðilega gagnasöfnun 

tengda atvinnuleysi og atvinnuleysistryggingar litu dagsins ljós. Rannsóknir á atvinnuleysi og 

afleiðingum þess voru samt ekki gerðar í neinu mæli fyrr en í kringum 1929 þegar kreppan 

mikla reið yfir heiminn (Paul, 2009).  

Hér á eftir verða taldar upp nokkrar kenningar sem lýsa áhrifum atvinnuleysis á líðan 

fólks og hvernig atvinnuleysi hefur áhrif á þjóðfélög í heild. 

3.2. Skortkenning Marie Jahoda 

Marie Jahoda gerði fræga rannsókn á atvinnuleysi í bænum Marienthal í Austurríki 

árið 1933.Hún komst að því að hafa vinnu er mikilvægt fyrir andlega heilsu einstaklingsins. 

Hún kom fram með „skortkenningu― um atvinnuleysi en samkvæmt henni má skipta dulinni 

virkni vinnunnar í fimm flokka. Þessir flokkar eru í fyrsta lagi að hafa tilfinningu fyrir tíma 

(time structure). Í öðru lagi að að hafa tilgang (collective purpose). Í þriðja lagi vera í 

samskiptum við annað fólk (social contact). Í fjórða lagi þjóðfélagsleg staða (status) og í 

fimmta og síðasta lagi að vera virkur í þjóðfélaginu (activity) (Paul og Batinic, 2010). Dulda 

virkni vinnunnar inniheldur hina daglegu rútínu. Hún auðveldar fólki að halda félagslegum 

tengslum við aðra, vera meðvitaður um félagslegt hlutverk sitt, byggir upp sjálfsmynd og 
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einstaklingum finnst lífið hafa tilgang. Vinnan sér til þess að fólk sé virkir þátttakendur í 

samfélaginu. Í þessum skilningi felur atvinnuleysi í sér skort á ofantöldum hlutum (Ozamiz, 

Gumplmaier og Lehtinen, 2001). Atvinna fólks spilar stórt hlutverk í lífi þess og það 

skilgreinir sig að miklu leyti úr frá henni. Fólk lítur á vinnu sína ekki bara sem leið til að afla 

sér viðurværis heldur spilar hún einnig táknrænt hlutverk. Atvinna er mjög mikilvæg fyrir 

sjálfsvitund einstaklinga (Böttcher, 2008). 

3.3. Þrepakenning Harrison og Hill 

 Þrepakenning Harrison og Hill greinir frá því í fjórum þrepum hvaða tilfinningar koma 

fram hjá einstaklingi þegar hann verður atvinnulaus. Í fyrsta þrepinu þegar einstaklingurinn 

missir vinnuna upplifir hann áfall.  Í öðru og þriðja þrepinu upplifir einstaklingurinn tímabil 

sem einkennist að jákvæðni en í kjölfarið upplifir hann tímabil sem einkennist af svartsýni. 

Fjórða þrepið sem einstaklingurinn gengur í gegnum einkennist af uppgjöf og vonleysi hjá 

honum (Ozamiz, Gumplmaier og Lehtinen, 2001). 

3.4. Vítamínkenning Warr 

Samkvæmt Warr getur vinnan verið góð eða slæm fyrir einstaklinginn. Jákvæðar 

upplifanir í vinnu hafa jákvæð áhrif á einstaklinga. Vinnan dregur úr streitu, er vettvangur 

félagslegra samskipta og stuðlar að þróun hæfni. Það slæma sem einstaklingurinn upplifir í 

gegnum vinnuna hefur gagnstæð áhrif. Hvort að hinn atvinnulausi upplifir vinnuna sem góða 

eða slæma veltur á því hvort starfið, sem viðkomandi stundaði áður en hann missti vinnuna, 

var gott eða slæmt. Warr ályktar að áhrifin á andlega heilsu verði meiri ef að starfið sem hinn 

atvinnulausi missti var skilgreint sem gott (Ozamiz, Gumplmaier og Lehtinen, 2001). 
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3.5. Sorgarkenning Brenner 

Brenner talar um reynslu fólks og hvað það gengur í gegnum þegar atvinnutækifærum 

fækkar. Hann telur að fólk gangi í gegnum sorgarferli í kjölfar atvinnumissis. Fyrsta þrepið 

sagði hann  vera þegar einstaklingar upplifa fjárhagslegan missi en hann hefur bein áhrif á 

andlega og líkamlega heilsu. Tíðni sjúkdóma á borð við hjartaáfall og heilablóðfall aukast í 

kjölfar álags sem myndast hjá einstaklingnum, auk þess að tíðni sjálfsmorða, morða, 

misnotkun á börnum eykst og fleiri þurfa pláss á geðdeildum (Ólafur Oddur Jónsson, 1993). 

Í öðru þrepi vilja menn trúa því að fjárhagserfiðleikar verði fljótt að baki og að hið 

slæma ástand sé einungis tímabundið og gangi yfir. En þegar einstaklingar átta sig á því að 

ástandið er ekkert að lagast og það er til frambúðar þá rennur upp fyrir þeim sú staðreynd að 

þeir ná ekki sömu efnahags eða félagslegri stöðu sem þeir höfðu áður (Ólafur Oddur Jónsson, 

1993).  

Þriðja þrepið snýst um tengsl fólks innan fjölskyldunnar. Kynslóðarbil getur myndast í 

fjölskyldunni þegar eldri kynslóðin getur ekki lengur miðlað af reynslu sinni til hinna yngri og 

ljóst verður að yngri kynslóðin nær ekki sömu þjóðfélagsstöðu og lífsskilyrðum eins og 

foreldrar þeirra nutu (Ólafur Oddur Jónsson, 1993). 

3.6. Siðrofskenning Durkheim 

Durkheim leit á þjóðfélagið sem heild. Hann taldi þjóðfélagið móta og stýra 

einstaklingunum og lagði áherslu á félagslegt eðli manneskjunnar. Hann taldi að menn hefðu 

þörf fyrir félagsleg tengsl og samskipti við annað fólk. Samfélög verða til vegna samskipta 

fólks yfir langan tíma fremur en að þau séu búin til samkvæmt ákveðnu plani með tilskipun 

ofan frá. Í samfélögum þar sem fólk býr í nálægð við hvert annað þá myndast samkennd á 

meðal þess. Af þessari samkennd, siðferðisvitund og sameiginlegu lífsskoðunum spretta svo 

viðmið og norm sem verða að lögum samfélagsins. Eftir að samfélagið hefur orðið til þá 
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virkar það sem mjög sterkt afl til að stýra meðlimum þess og þeir sem koma nýir inn verða að 

temja sér reglur þess. Samfélagið hefur innbyggt aðhaldskerfi í formi siðareglna og gilda auk 

refsinga ef brotið er gegn þeim (Collins og Makowsky, 2005). 

Durkheim tortryggði einstaklingshyggjuna, sem hann taldi myndi grafa undan þeirri 

samkennd sem væri forsenda samfélagsins. Hann taldi að meira frelsi myndi leiða til þess að 

fleiri einstaklingar myndu brjóta gegn ríkjandi gildum og viðmiðum. Hann vildi meina að það 

yrði siðrof í þjóðfélaginu ef viðmið og gildi yrðu óljós eða hættu að veita félagslegt taumhald. 

Þegar miklar og örar breytinga verða í efnahags- og atvinnulífi með atvinnuleysi, þá getur 

orðið aukning á allri frávikshegðun, eins og ofbeldi, áfengis og vímuefnaneysla, sjálfsvíg og 

fleira. Trúnaður, siðgæði og traust hverfa og aðeins ótti og reiði ríkja í þjóðfélaginu. Engu að 

síður vanrækir fólk félagsleg tengsl manna og einblína bara á efnahagslega þætti, til dæmis 

kaupmátt og neyslu (Collins og Makowsky, 2005). Hann taldi að siðrof væri líklegast að eiga 

sér stað í kjölfar mikilla samfélagslegra breytinga eins og til dæmis efnahagshrun eða 

hagssæld (Zhao, 2008).  

3.7. Siðrofskenning Merton 

Samfélög segja meðlimum sínum að þeir eigi að hafa háleit markmið og stefna að 

efnahagslegum ávinningi. Til að allir geti náð þessum markmiðum þurfa þeir að hafa sömu 

tækifæri. Í gegnum menntun ættu allir að geta fengið góða vinnu og notið hagsældar. Ef það 

gerist ekki strax þá verður fólk að sýna þolinmæði og leggja meira á sig (Crimetheory, e.d). 

Merton taldi að samfélagið virkaði ekki svona í raun og veru. Í samfélögum þar sem 

mikil einstaklingshyggja ríkir og mikil áhersla er lögð á efnahagslega velgengni eru 

möguleikar þeirra sem eru á jaðrinum til að uppfylla markmið um efnahagslega velgengi afar 

takmörkuð. Samfélagið leggur áherslu á að allir hafi sömu tækifæri á að ná markmiðunum án 

þess að það sé raunin. Merton skoðaði álagið sem myndast hjá fólki sem nær ekki að uppfylla 
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samfélagsleg markmið. Þetta álag getur ýtt einstaklingum út í afbrot svo að þeir geti uppfyllt 

markmið um efnahagslega velgengi. Þetta veldur óstöðugleika í samfélaginu sem aftur leiðir 

af sér siðrof. Hann taldi að afbrot væru afleiðing árekstra á milli menningabundinna 

markmiða og tækifæri félagsgerðarinnar (Wallace og Wolf, 2006). 

Hann setti fram líkan um það hvernig fólk færi að því að aðlagast kröfum 

samfélagsins. Fyrst nefndi hann hlýðni. Með því átti hann við að þarna færu saman bæði gildi 

og tækifæri sem fólk hefði til þess að ná markmiðum sínum. Þetta er sú leið sem er algengust 

hjá fólki. Fólk gerir það besta með það sem það hefur og heldur fast í þá trú að það muni ná 

þeim markmiðum sem þjóðfélagið setur, án tillits til þess hvort það sé raunsætt eða ekki. Næst 

nefndi hann nýsköpun, en með nýsköpun átti Merton við að fólk viti hver markmið þeirra eru 

en einnig að það hefur ekki tækifæri til að ná þeim. Fólk reynir að finna sér nýja leið til að ná 

þessum markmiðum sem þurfa þó ekki að vera löglegar. Þriðja atriðið sem Merton nefndi var 

vanabinding. Þá taldi hann að fólk væri búið að sætta sig við aðstæður sínar. Fólkið telur sig 

hafa það gott og er ekki tilbúið að taka neina áhættu. Uppgjöf var fjórða atriðið sem Merton 

lýsti. Hann taldi hana sjaldgæfustu leiðina hjá fólki. Einstaklingar sjá að þeir muni ekki 

nokkurn tímann geta náð þeim markmiðum sem þjóðfélagið vill að þegnar þess nái og þessir 

einstaklingar verða oft utangarðs í þjóðfélaginu. Þær leiðir sem þeim eru færar til að ná 

markmiðum samfélagsins eru oft á tíðum ólöglegar. Fólk fer út í fíkniefnaneyslu eða ofnotkun 

á áfengi. Það síðasta sem Merton talaði um í líkani sínu er uppreisn. Hún verður þegar 

einstaklingar setja sér sín eigin markmið í þjóðfélaginu og leiðir að þeim sem stangast á við 

markmið og leiðir þjóðfélagsins (Crimetheory, e.d). Kenning Merton hefur ekki mikið verið 

notuð til að skýra hvernig fólk upplifir og bregst við atvinnuleysi þó svo að hann sjálfur hafa 

viljað nota hana til þess (Skiba, Smith og Marshall, 2009). 
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4. Atvinnuleysi 

 

4.1. Skilgreining á atvinnuleysi 

Margar skilgreiningar eru til um atvinnuleysi en þær eru misjafnar eftir löndum og 

stofnunum. Þær hafa nokkur atriðið sameiginleg en það er að viðkomandi er ekki í vinnu, 

hann er að leita sér að vinnu og hann er tilbúinn að fara að vinna ef að honum býðst vinna 

(Tara Margrét Vilhjálmsdóttir, 2009).  

Hagstofa Íslands skilgreinir atvinnuleysi á þann hátt að sá er atvinnulaus sem er ekki í 

vinnu þá viku sem kannað er en uppfyllir eftirfarandi skilyrði: Hefur verið í virkri atvinnuleit 

síðastliðnar fjórar vikur, hann hefur fundið starf sem er þó ekki hafið en mun hefjast innan 

þriggja mánaða eða er að bíða eftir því að vera kallaður í vinnu (Lárus Blöndal og Ólafur Már 

Sigurðsson, 2010). 

Skilgreining Bandaríkjamanna á atvinnuleysi er sú að allir sem eru 16 ára og eldri eru 

atvinnulausir ef þeir,  í fyrsta lagi eru ekki „að vinna― eða „með vinnu en ekki í vinnu―, þá 

viku sem mælingin á sér stað. Í öðru lagi hafa verið að leita sér að vinnu síðustu fjórar vikur 

og þriðja lagi eru tilbúnir að byrja að vinna. Einstaklingar, 16 ára og eldri sem vinna ekki neitt 

þá viku sem mæling á sér stað, eru í tímabundnu leyfi, eiga von á að vera kallaðir til vinnu 

innan sex mánaða eða hafa fengið dagssetningu um að þeir megi snúa aftur til vinnu og þeir 

sem eru tilbúnir til þess að vinna eru líka skilgreindir atvinnulausir (United State Department 

of Labor, 7. janúar 2010). 

Skilgreining OECD  á atvinnuleysi er svipuð þeim fyrri því þar kemur fram að 

einstaklingur er atvinnulaus ef hann er ekki í vinnu þá viku sem rannsóknin fer fram en er að 

leita sér að vinnu, er að bíða eftir því að vera kallaður til vinnu sem hefur legið niðri eða er að 

byrja í nýrri vinnu innan 30 daga (OECD, e.d). 
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4.2. Atvinnuþátttaka  

Atvinnuþátttaka er hlutfall vinnuafls af landsmönnum og vinnuafl eru bæði þeir sem 

hafa vinnu og atvinnulausu fólki (Lárus Blöndal og Ólafur Már Sigurðsson, 2010). Hér á landi 

hefur atvinnuþátttaka verið með mesta móti og sker Ísland sig úr þegar kemur að samanburði 

við önnur lönd (Halldór Sigurður Guðmundsson, 2008). Atvinnuþátttaka á fjórða ársfjórðungi 

árið 2009 var 80,3% en á sama tíma árið 2008 var hún 81,5%, hún hafði því minnkað um 

1,2% á milli ára eða fækkað um 3900 manns á vinnumarkaðinum (Lárus Blöndal og Ólafur 

Már Sigurðsson, 2010). Langtímaatvinnuleysi, það er þeir sem hafa ekki haft vinnu í sex 

mánuði eða lengur, jókst mikið á árinu 2009. Það voru um 34% sem höfðu verið atvinnulausir 

að minnsta kosti svo lengi samanborið við 17% árinu áður. Nýskráningum fjölgaði líka mikið 

í kjölfar bankahrunsins (Vinnumálastofnun, 2009).  

4.3. Þróun atvinnuleysis á Íslandi 

Hér á landi hefur alltaf verið atvinnuleysi en það hefur komið í sveiflum. Á milli 

heimsstyrjalda var mikið atvinnuleysi hér, en með tilkomu hernámsins þá hvarf  það að mestu 

og hélst þannig þangað til að síldin hvarf í kringum 1968-1969 en á þeim tíma var það um 

2,5%.  Strax eftir 1971 fór það niður fyrir 1% og hélst þannig fram í byrjun níunda áratugar 

síðustu aldar þegar það hækkaði aftur en fór ekki eins hátt og áður. Í byrjun tíunda áratugarins 

varð mikið atvinnuleysi hér, það mesta sem hefur verið mælt. Hlutfall þeirra sem eru án vinnu 

af vinnuafli fór yfir 5% þegar það var sem hæst á árunum 1993-1995. Atvinnuleysi drógst 

aftur saman í byrjun nýrrar aldar en strax eftir 2001 fór það að aukast aftur og var hátt næstu 

þrjú árin. Árið 2005 fór það aftur lækkandi sökum mikillar þenslu sem varð hér á landi 

(Stefán Ólafsson, 2005). Fram á haustið 2008 var atvinnuleysi mjög lágt en eftir hrun 

bankakerfisins þá hefur það aukist hröðum skrefum og var 9,3% í febrúar 2010 og hafði 

aukist um 2,2% frá því í mánuðinum á undan (Vinnumálastofnun, 2010). 
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4.4. Hverjir eru atvinnulausir á Íslandi í dag? 

4.4.1. Kyn. 

Atvinnuleysi á Íslandi hefur almennt verið meira á meðal kvenna en karla. Í byrjun 

tíunda áratugar síðustu aldar var mikið atvinnuleysi og það náði hámarki á árinu 1994 þegar 

það mældist 5,1% á meðal karla og 5,5% kvenna.Á fyrsta áratug nýrrar aldar hafa karlmenn 

mælst með meira atvinnuleysi en konur (Hagstofan, e.d). 

 

Mynd 1. Sýnir hlutfall atvinnulausra eftir kyni frá 1991 til 2008 

 (Heimild: Hagstofan, e.d). 

Frá því að efnahagskreppan skall á hér á landi í október árið 2008 þá hefur 

atvinnuleysi á meðal karlmanna vaxið hraðar en hjá konum (Vinnumálastofnun, 2010). Má 

það kannski rekja til þess að þeir eru frekar með iðnmenntun og hrun í byggingariðnaði hefur 

komið einna harðast niður á körlum. 

Á milli áranna 2008 til 2009 þá fjórfaldaðist atvinnuleysi hjá konum en jókst 5,5 falt á 

meðal karlmanna, allt í allt fimmfaldaðist atvinnuleysið á milli þessara ára 

(Vinnumálastofnun, 2009). Nú í febrúar 2010 var atvinnuleysi á hjá karlmönnum10,2% en hjá 

konum var það 8,1% (Vinnumálastofnun, 2010). 
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Mynd 2.Sýnir hlutfall atvinnuleysis karla og kvenna í febrúar 2010 eftir landssvæðum. 

(Heimild: Vinnumálastofnun, 2010). 

 

Atvinnuleysi er meira meðal ungra manna heldur en ungra kvenna. 

 

  

Mynd 3. Sýnir atvinnuleysi ungs fólks á aldrinum 15-24 ára eftir kyni. 

(Heimild: Vinnumálastofnun, 2010). 

4.4.2.Aldur. 
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tryggingamálaráðuneytið, 2009). Á milli áranna 2008 og 2009 þá fjölgaði í þessum hópi 

atvinnulausra um 2395 og var hlutfall þeirra af öllum þeim sem ekki höfðu vinnu 20% allt  

árið 2009. (Vinnumálastofnun, 2009). Nú í febrúar 2010 mældist atvinnuleysi 18,7% hjá 16-

24 ára á landinu öllu. Atvinnuleysi í febrúar 2010 á meðal einstaklinga á aldrinum 25-34 ára 

var 29,7% og hjá aldurshópnum 50-59 ára var það 15,3% (Vinnumálastofnun, 2010). 

 

Mynd 4.Sýnir hlutfall atvinnulausra eftir aldri árið í febrúar 2010. 

(Heimild: Vinnumálastofnun, 2009). 

4.4.3. Menntun. 

Um helmingur þeirra sem er á atvinnuleysisskrá hafa aðeins grunnskólamenntun. Þeir 

sem hafa lokið einhvers konar iðnnámi er næst stærsti hópurinn sem er atvinnulaus í dag en 

það má að miklu leyti rekja til þess að byggingariðnaðurinn varð fyrir miklu áfalli í kjölfar 

efnahagshrunsins. Þriðji stærsti hópurinn er háskólamenntað fólk (Vinnumálastofnun, 2010).  
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Mynd 5. Sýnir hlutfall atvinnulausra 

miðað við menntun. 

(Heimild: Vinnumálastofnun, 2010). 

 

 

 

Ungt fólk á aldrinum 16-24 ára telja 42.406 hér á landi og af þeim eru 16.295  ekki í 

skóla, það eru um 38,4%. Flestir í yngsta hópnum, það er frá 16 til 20 ára, eru í skóla eða um 

98%. En hlutfall þeirra lækkar jafnt og þétt, sérstaklega hjá strákum. Einkennandi er fyrir 

Ísland að það eru enn margir í framhaldskóla eftir 20 ára aldur sem bendir til þess að 

skólakerfið sé ekki mjög skilvirkt en að sama skapi mjög sveigjanlegt (Félags og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

4.4.4. Búseta. 

 

Mynd 6.Sýnir hlutfall atvinnulausra eftir landssvæðum í febrúar 2010. 

(Heimild: Vinnumálastofnun, 2010). 
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Atvinnuleysi hér á landi er mismunandi mikið eftir landssvæðum. Á milli áranna 2008 

til 2009 jókst atvinnuleysi að meðaltali um 388% í landinu og það varð aukning í öllum 

landshlutum. Í heild jókst það mun meira á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni 

(Vinnumálastofnun, 2009).  Í febrúar 2010 var það mest á Suðurnesjunum, eða 15%, en 

minnst á Vestfjörðum, eða  3,6%. Á höfuðborgarsvæðinu var atvinnuleysi 9,9% en á 

landsbyggðinni allri var það 8,2%. Atvinnuleysi á norðurlandi eystra var 7,8 % eða 1312 

einstaklingar, 752 karlmenn og 560 konur. Ungt fólk á aldrinum 15-25 ára á landsvæðinu sem 

voru atvinnlaus voru 323 eða 24,6%  (Vinnumálastofnun, 2010).  
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5. Fræðileg umfjöllum 

 

5.1. Atvinnuleysi og menntun 

Með iðnbyltingunni færðist atvinna fólks í miklu mæli út af heimilunum og yfir í 

verksmiðjurnar. Í mörgum samfélögum var komið á skólaskyldu fyrir ungt fólk og einnig 

boðið upp á nám fyrir þá sem voru eldri. Í kjölfar þessara miklu samfélagsbreytinga seinkaði 

því að unga kynslóðin byrjaði að vinna og félagsmótun þeirra fór úr höndum foreldra þeirra 

og fjölskyldna og yfir til skólanna. Þessar öru þjóðfélagsbreytingar hafa gert það að verkum 

að unglingar hafa ekki ábyrgðartilfinningu gagnvart samfélaginu og þeir samlagast því ekki 

eins og áður. Síðustu áratugi hefur atvinnumarkaðurinn tekið stórtækum breytingum í 

iðnvæddum nútímasamfélögum vegna mikilla tækniframfara. Í kjölfarið er gerð hörð krafa á 

ungmenni/unglinga um að þeir sæki sér viðeigandi menntun og búi yfir þeirri samfélagsmótun 

sem þeir þurfa til þess að geta unnið þau störf sem eru í boði. Þetta setur gríðarlega pressu á 

ungmenni/unglinga (Hess, Pettersen og Mortimer, 2006). Atvinnumarkaðurinn krefst þess að 

einstaklingar séu með mikla menntun. Þrátt fyrir það er einn af hverjum sjö, eða um fimm og 

hálf miljón ungra einstaklinga á Evrópska efnahagsvæðinu, aðeins með grunnskólapróf. Í 

öllum löndunum nema einu (Búlgaríu) eru það ungir karlmenn sem detta út úr skólakerfinu 

(Youth - Investing and Empowering, 2009). Ungt fólk í Evrópu vinnur þá vinnu sem krefst 

minnstrar menntunar og verst er borguð. Menntun hefur mikið að segja hjá þeim sem eru 

atvinnulausir og almennt er talið að það sé jákvæð fylgni á milli menntunar hjá ungu fólki og  

hversu góða vinnu það fær og hversu vel það helst í vinnu. Til þess að ungt fólk geti aðlagast 

vinnumarkaðinum þá verða skólakerfi að gera einstaklinga hæfari til þátttöku á vinnumarkaði 

og minnka þannig hættuna á því að ungt fólk verði útilokað frá samfélaginu. Það verður að 

bjóða upp á fjölbreytta menntun, háskólamenntun á ekki að vera eina leiðin fyrir ungt fólk til 

að fá almennilega vinnu (YOUTH, 2008). Rannsóknir hafa sýnt að þegar einstaklingar hafa 
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ekki nógu gott aðgengi að góðri menntun getur það dregið úr virkni þeirra og getu til að taka 

þátt í atvinnulífinu (Hannan, Oriain og Whelan, 1997; Kieselbach, 2000; Youth - Investing 

and Empowering, 2009). Þrátt fyrir að ungt fólk sé með menntun og er í raun menntaðra en 

fyrri kynslóðir þá getur það verið erfitt fyrir það að komast inn á vinnumarkaðinn. Þeir sem 

hafa fengið vinnu búa oft á tíðum við lítið atvinnuöryggi (Kieselbach, 2000; Youth - Investing 

and Empowering, 2009). Ungmenni sem koma úr minnihlutahópum fá víðast hvar ekki 

fullnægjandi menntun til þess að samlagast félagslega og atvinnulega. Þetta á einkum við um 

þá þjóðernishópa sem tala annað tungumál og tilheyra annarri menningu. Þó svo að 

samfélagið sem minnihlutahópar tilheyra sé skilgreint sem hnattvætt nútímasamfélag sem 

tekur tillit til mismunandi menningar fólks og er sveigjanlegt þá getur einnig farið svo að 

ungu fólki í minnihlutahópum sé ýtt út á jaðar samfélagsins. Mismunandi trú og menning 

mynda gjá á milli minni hlutans og hinna (Youth-Investing and Empowering, 2009). 

5.2. Atvinnuleysi og sjálfsmynd 

Fyrir flest okkar skiptir vinna miklu máli, hún er sjálfsvitund okkar og skilgreinir í 

raun hvað við erum. Hún skapar félagslegt öryggi, byggir upp sjálfsmynd og sér okkur fyrir 

tekjum þannig að við getum séð fyrir okkur og fjölskyldum okkar. Hún fullnægir frumþörfum 

okkar og getur líka auðgað líf okkar, hún veitir hamingju og lífsfyllingu. Þegar hennar nýtur 

ekki við eins og við atvinnumissi þá hverfur þetta öryggi og sjálfsmyndin brotnar. Dagleg 

rútína fólks hverfur vegna þess að vinna heldur að okkur reglubundnum lífsmáta eins og að 

fara á fætur á morgnanna, klæðast og hvílast. Vinnan heldur fólki virku í samfélaginu og 

hvetur það til að halda lífi sínu í föstum skorðum (Pétur Pétursson, 1994). 

Æskunni er lýst sem ferðalagi einstaklingsins frá því að vera öðrum háður í barnæsku 

og til þess að verða sjálfstæður, fullorðinn einstaklingur. Á ferðalagi sínu gengur unga fólkið í 

gegnum breytingar,  þau slíta sig frá heimi öryggis þar sem gilda ákveðnar reglur sem 
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viðkomandi hefur farið eftir og þau ganga inn í heim þar sem þau geta valið og tekið áhættuna 

sem því fylgir (Youth-Investing and Empowering, 2009). Sjálfsálit er hluti af grunngerð sem 

snýr að sjálfsvitund hvers og eins, þeir hlutir sem einkenna einstaklinginn og það sem hann 

býr yfir, innri hlutir eins og langanir, kunnátta, skoðanir og saga viðkomandi (Meeus, Dekovic 

og Iedema, 1997). Sjálfsálit er næmi einstaklingsins til að sjá sig sem einhvers virði og er 

nauðsynlegt til að þróa með sér sjálfsímynd sem endurspeglar það að þroskast úr ungum 

einstaklingi í það að verða fullorðinn (Prause og Dooley, 1997). Ungmenni/unglingar upplifa 

tímabil þar sem þau ganga í gegnum ákveðna tilvistarkreppu og allt það sem einkenndi þau 

sem einstaklinga verður óskýrt og þau bera ekki kennsl á sjálfsvitund sína. Til þess að leysa úr 

þessari kreppu þá taka þau ákvarðanir á þeim vettvangi sem snýr að framtíð þeirra með tilliti 

til atvinnu (Meeus, Dekovic og Iedema, 1997). Í rannsókn frá 1997 kom í ljós að atvinnuleysi 

hefur neikvæð áhrif á sjálfsálit og sjálfsmat hjá ungu fólks (Prause og Dooley, 1997). Í 

rannsókn sem Hammerström og Janlert gerðu kom fram að ungir atvinnulausir einstaklingar 

hafa lítið sjálfsmat og finnst eins og þeir séu ekki neins virði. Þessir einstaklingar urðu 

hræddir við að taka þátt í daglegu lífi. Að sama skapi jókst sjálfsálit þeirra þegar þeir byrjuðu 

aftur í skóla (Hammerström og Janlert, 1997; Bacikova-Sleskova og fleiri, 2007). En ekki 

virðist vera munur á milli kynja (Bacikova-Sleskova og fleiri, 2007). Í annarri rannsókn sem 

gerð var í Ástralíu kemur fram að lélegt sjálfsálit og sjálfsmat er mikið bundið við slæman 

efnahag og félagslega útilokun vegna hans (Gilchrist, Howarth og Sullivan, 2007). 

5.3. Atvinnuleysi og mismunandi áhrif þess á eldri og yngri einstaklinga 

Ungmenni og þeir sem eldri eru upplifa atvinnuleysi ekki á sama hátt, til dæmis hafa 

þeir sem yngri eru oft minni ábyrgð heldur en þeir sem eru á miðjum aldri og eru giftir, með 

tilliti til fjárútgjalda sem og að sjá fyrir fjölskyldu. Hins vegar upplifa atvinnulaus ungmenni 

streitu því vinnan er svo mikilvæg í víðum skilningi, hún gerir fólki kleift að komast upp á 
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hærra stig og er nokkurskonar aðgöngumiði í ýmsar áttir sem lokast þegar fólk missir 

vinnuna. Warr heldur því fram að samfélagið í heild þurfi að hafa áhyggjur af vissum þáttum 

svo sem sjálfræði, löngunum og getu þegar ungmenni missa vinnuna. Skortur á peningum 

leiðir af sér ósjálfsstæði fyrir einstaklinginn og í kjölfarið minna sjálfræði, viðkomandi getur 

ekki fylgt löngunum sínum eftir, meðal annars eins og að fara í nám eða að ná ákveðinni 

kunnáttu sem getur síðan nýst honum í starfi (Hannan, Oriain og Whelan, 1997). Það eru 

miklar breytingar að eiga sér stað þegar ungmenni eru að verða fullorðin sem eru 

streituvaldandi og streitan getur aukist til muna þegar þau þurfa líka að glíma við atvinnuleysi. 

Sálfræðilegir kvillar geta komið fram hjá atvinnulausu ungu fólki vegna þess að það upplifir 

sig ekki þroskast í  fullorðna manneskju og geta staðið undir þeim væntingum sem vænst er af 

þeim. Vinnan er einn hluti af því að þroskast og takast á við lífið en þegar ungmenni eru 

atvinnulaus langtímum saman geta þau ekki náð þessum markmiðum. Það að hafa ekki 

peninga og ekki möguleika á því að búa í sér húsnæði getur dregið úr sjálfstæði 

einstaklingsins (Hannan, Oriain og Whelan, 1997; Kieselbach, 2000; Youth - Investing and 

Empowering, 2009). Það er mismunandi eftir löndum og samfélögum hvernig þroskaferli 

einstaklinga breytist við að fara úr námi og út á vinnumarkaðinn, en í flestum löndum er það 

eitt af því að verða sjálfstæður einstaklingur (Youth - Investing and Empowering, 2009).  

Atvinnuleysi getur líka gert það að verkum að ungt fólk verður ekki lengur hluti af 

samfélaginu og það komi fram kynslóðir atvinnulausra en það getur leitt af sér firringu í 

þjóðfélaginu og haft slæmar afleiðingar (Hannan, Oriain og Whelan, 1997). 

5.4. Atvinnuleysi og heilsa 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið í mörgum löndum um áhrif atvinnuleysis á ungt 

fólk, sýna að það hefur slæm áhrif á heilsu þess (Hammerstöm og Janlert, 1997; Kieselbach, 

2000; Bacikova-Sleskova og fleiri, 2007). Ungt atvinnulaust fólk er líklegra til að þjást af 
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geðrænum vandamálum á borð við þunglyndi en þeir sem eldri eru. Það getur leitt til lakari 

lífskjara (Kieselbach, 2000). Þá er einnig aukin hætta á sjálfsmorðshugleiðingum og 

sjálfsmorðum hjá þeim, (Kieselbach, 2000; Fergusson, Horwood og Woodward, 2001) og 

misnotkun á áfengi og tóbaki getur átt sér stað (Kieselbach, 2000). Rannsóknir hafa sýnt að 

atvinnulaust ungt fólk reykir meira en þeir sem eldri eru. Það reykir líka meira en jafnaldrar 

þeirra sem eru í vinnu. Ungar stúlkur reykja meira heldur en bæði ungir og eldri menn (Reine, 

Novo og Hammerström, 2004). Þegar verið er að skoða áhrif atvinnuleysis á heilsufar fólks þá 

verður að skoða lengd atvinnuleysis. Heilsufar versnar eftir því sem einstaklingar eru lengur 

atvinnulausir (Kieselbach, 2000; Fergusson, Horwood og Woodward, 2001; Reine, Novo og 

Hammerström, 2004). Rannsóknir hafa leitt í ljós að stærsti umkvörtunarþátturinn hjá báðum 

kynjum sem hafa verið án vinnu lengi er taugaspenna og órói. Í ljós kom að þær konur sem 

höfðu verið atvinnulausar um árabil er hættara við þunglyndi. Það sama átti við hjá 

karlmönnum sem glímt höfðu við langtímaatvinnuleysi. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að því 

lengur sem tímabil atvinnuleysis varaði bæði hjá körlum og konum því aukast líkurnar á 

þunglyndi. Eini kynjamunurinn var sá að langtímaatvinnuleysi hafði mest áhrif á líðan ungra 

kvenna. Ungt fólk sem hafði einungis verið atvinnulaust í stuttan tíma sýndi ekki merki um 

heilsubresti sökum þess. Sá hópur leit frekar á ástandið sem tækifæri til þess að nýta tíma sinn 

í hluti sem viðkomandi langaði að gera og voru sérstaklega þeir sem notuðu þennan aukatíma 

sinn til góðra athafna en ekki í tilfinningaflækjur. Sama máli gengdi um ungt fólk sem hafði 

nýlega lokið námi eða hafði nýverið sagt upp störfum og taldi sig vera að bíða eftir góðri 

vinnu (Hammerstöm og Janlert, 1997). Fergusson, Horwood og Woodward (2001) komust að 

því í sinni rannsókn sem gerð var á Nýja Sjálandi að langtímaatvinnuleysi eykur líkur á 

allskyns glæpum og notkun eiturlyfja. 
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Atvinnulaus ungmenni upplifa minni ánægju og lífsfyllingu og þau þjást frekar af 

þunglyndi, hafa lélega sjálfsmynd og kvíði er mjög stór áhrifavaldur í lífi þeirra. Undantaldir 

þættir eiga þá einkum við um þann hóp fólks sem virkilega vill vinna, um konur og þá sem 

hafa takmarkaða menntun eða hæfni. Samanburðarrannsóknir sýna að þeir sem hafa vinnu fá 

meiri ánægju út úr lífinu, hafa betri sjálfsmynd, eru ólíklegri til að þjást af þunglyndi og 

kvarta síður yfir neikvæðum tilfinningum (Meeus, Dekovic og Iedema, 1997). Rannsókn sem 

gerð var árið 2003 leiddi í ljós að atvinnulausir á aldrinum 31-55 ára bjuggu við verri andlega 

heilsu en þeir sem voru atvinnulausir á aldrinum 18-30 ára. Hins vegar leiddi önnur rannsókn 

frá árinu 2004 í ljós að atvinnuleysi hefði verri afleiðingar fyrir heilsu ungmenna en eldra 

fólks. Ungmenni tækju til dæmis frekar upp á því að byrja að reykja í kjölfar atvinnumissis. 

Þó svo að rannsóknir hafi verið gerðar á atvinnuleysi og afleiðingum þess í mörgum ólíkum 

löndum þar sem ríkir mismunandi menning þá er það margsýnt að atvinnuleysi hefur í för 

með sér slæmar líkamlegar- og andlegar afleiðingar. Atvinnulaus ungmenni á Írlandi upplifðu 

mun meiri andlega streitu heldur en jafnaldrar þeirra sem höfðu vinnu eða voru í skóla og 

ungar konur í Bandaríkjunum upplifðu skerta sjálfsmynd sökum atvinnuleysis (Bacikova-

Sleskova og fleiri, 2007). 

5.5. Atvinnuleysi og félagsleg staða 

Félagslegt og efnahagslegt umhverfi sem ungmenni alast upp í hefur mikið að 

segja um það hvernig þau ná að þroskast, þróast og hvaða möguleika þau hafa í lífinu. 

Þeir sem hafa hætt ungir í skóla og hafa þar af leiðandi litla menntun, innflytjendur, 

eiturlyfjaneytendur, þeir sem eru með einhverja þroskahömlun eða geðræn vandamál eru 

líklegri til að verða fyrir samfélagslegri útilokun. Samfélagsleg útilokun getur haft 

allskyns heilsufarsleg og félagsleg vandamál í för með sér fyrir þessi ungmenni. Þau hafa 

lakara heilsufar, eiga oft heima í húsnæði sem er ekki boðlegt eða eru heimilislaus. Það 
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eru auknar líkur á takmörkuðu aðgengi að nauðsynlegri þjónustu, efnahagslegri útilokun, 

frekari útilokun frá vinnumarkaði og síðast en ekki síst geta þau ekki vænst þess að lifa 

eins lengi og jafnaldrar þeirra (Youth - Investing and Empowering, 2009). Rannsóknir 

hafa sýnt að þau ungmenni sem voru atvinnulaus voru mun líklegri en þau sem voru það 

ekki að eiga foreldra sem væru verkamenn. Þau voru líka líklegri til að lifa við verri 

efnahagslegar aðstæður en þeir sem voru í vinnu (Hannan, Oriain og Whelan, 1997; 

Reine, Novo og Hammerström, 2004). Í löndum þar sem mikið og langvarandi 

atvinnuleysi hefur verið, er hætta á að atvinnuleysið verði „ættgengt―, það er börn sem 

eiga foreldra sem eru atvinnulausir eru líklegri en önnur börn að verða sjálf atvinnulaus 

þegar þau eldast (Hammer, 2000-a). Julkunen komst að því í rannsókn sem hún gerði árið 

2002 að með því að bera saman ungmenni frá sex löndum í norður Evrópu (Danmörk, 

Finnland, Noregur, Svíþjóð, Ísland og Skotland) að ungt fólk býr lengur heima hjá 

foreldrum sínum vegna þess að það hefur ekki efni á búa á sínu eigin heimili. Það treystir 

mikið á að foreldrarnir geti aðstoðað það, sérstaklega í Skotlandi. Julkunen skoðaði 

einnig hvernig og hvort það væri eitthvert bótakerfi fyrir þessi ungmenni. Í Danmörku 

var besta bótakerfið og þar af leiðandi minnstar líkur á því að ungt fólk liði mikinn skort. 

Aftur á móti voru bætur á Íslandi þær lægstu og því meiri líkur á að ungmenni þar liðu 

skort. Í Finnlandi og Skotlandi eru ströngustu reglurnar um úthlutun bóta, þar er líka 

langmesta atvinnuleysið meðal ungmenna. Þessar ströngu reglur geta gert það að verkum 

að ungt fólk sem er atvinnulaust fær litlar bætur og getur þar af leiðandi liðið mikinn 

skort. Eitt af því sem atvinnulausir einstaklingar upplifa er að þeim finnst þeir vera litnir 

hornauga af samfélaginu. Þeir sem eru í vinnu finnst eins og að atvinnulausir eigi að geta 

fengið vinnu ef þeir legðu sig fram um það, það er að atvinnulaust fólk nenni ekki að 

leita sér að vinnu og vilji hafa það þægilegt á bótum. En þó svo að fólk hafi þessar 
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skoðanir þá hafa rannsóknir sýnt að flestir atvinnulausir velja það hlutskipti ekki sjálfir 

(Winefield, Tiggemann, Winefield og Goldney, 2005). 

5.6. Atvinna og atvinnuleysisbætur 

Atvinnulausir eru hluti af vinnumarkaðnum og eiga rétt á bótum ef þeir hafa áður verið 

útivinnandi. Atvinnuleysisbætur eru hugsaðar fyrir viðkomandi til framfærslu þangað til að 

hann kemst aftur til vinnu. Einstaklingurinn hefur ekki einungis ávinning af því að hafa vinnu 

heldur nýtur öll þjóðin góðs af,  sem og hið opinbera í gegnum skatttekjur. Því er ákaflega 

mikilvægt að atvinnustigið sé sem hæst. Til þess að hinn atvinnulausi geti bætt við færni sína 

og viðhaldið starfsgetu sinni þá eru atvinnuleysisbætur hugsaðar fyrir einstaklinginn sem 

áunninn réttur hans og einnig sem fjárfestingu samfélagsins þar til hinn atvinnulausi hefur 

fengið starf á ný. Atvinnuleysistryggingakerfið gerir ráð fyrir því að þeir sem eru án vinnu 

komist aftur út á vinnumarkaðinn og er það einnig markmið kerfisins. Hins vegar er önnur 

leið út úr kerfinu og hún er sú að atvinnulausir verði að öryrkjum. Afleiðingar kreppu hjá 

nágrannaþjóðum okkar hafa verið miklar og hátt hlutfall þeirra sem misst hafa vinnuna og 

orðið atvinnulausir til langs tíma hafa minni virkni og enda oftar en ekki sem öryrkjar (Félags-

og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

5.7. Félagsauður 

Félagsauður sterkra samfélaga býr að þeim grunni sem stuðlar að því að virkja 

einstaklinga til að sækja sér menntun eða kunnáttu sem viðkomandi getur síðan nýtt sér í starfi 

(Félags-og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Sá þjóðfélagsauður sem er til staðar fyrir ungt 

fólk ræður miklu um það inn á hvaða braut þau muni fara. Í flestum samfélögum þá eru það 

skólar, félagssamtök, eins og íþróttafélög, og heimili sem móta félagslegan auð ungmenna. Á 

þessum stöðum hitta þau þá sem þau umgangast mest, þau læra hvernig samfélagið virkar og 
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til hvers er ætlast til af þeim í því og finna sér fyrirmyndir sem eru þá oftast fullorðnir (Youth 

and Social Capital, e.d). Það er mjög áríðandi að vel sé haldið utan um fólk sem missir 

vinnuna í kjölfar efnahagskreppu og þar til hún líður hjá. Þá er sérstaklega mikilvægt að halda 

vel utan um atvinnulaus ungmenni og einnig er áríðandi að úrræði séu í boði fyrir þau til þess 

að undirbúa þau til að taka þátt í atvinnulífinu á ný (Félags-og tryggingamálaráðuneytið, 

2009). 
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6. Úrræði 

 

6.1. Úrræði á vegum Vinnumálastofnunar 

Félagsmálaráðherra fer með yfirstjórn á vinnumarkaðsaðgerðum samkvæmt lögum 

númer 55 frá árinu 2006, en Vinnumálastofnun sér um framkvæmd þeirra. Með 

vinnumarkaðsaðgerðum er átt við vinnumiðlun, mat á hæfni atvinnuleitanda og skipulag 

úrræða sem nýtast atvinnuleitendum í því að vera virkir þátttakendur á vinnumarkaðnum. Þeir 

sem eru á aldrinum 16 til 70 ára er heimilt að sækja um þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum sér 

að kostnaðarlausu. Ráðgjöfum vinnumálastofnunnar ber að fylgjast með því að 

atvinnuleitandi fari eftir fyrirfram gerðri áætlun í atvinnuleit sinni og taki þátt í 

vinnumarkaðasúrræðum. Að sama skapi ber vinnuleitanda að fylgja eftir áætluninni og vera 

virkur í úrræðunum (Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006). 

Úrræði á vegum Vinnumálastofnunnar eru margvísleg og hver svæðisvinnumiðlun 

hefur mismunandi úrræði í samvinnu við ríki, bæjarfélög, stéttarfélög og einstaklinga. 

Starfstöðvar Vinnumálastofnunnar á landinu halda annað hvort námskeiðin sjálfar eða styrkja 

fólk til að fara á þau námskeið sem það langar til að fara á. Svæðisvinnumiðlun og 

atvinnuleitandi verða að hafa gert með sér samning innan 10 vikna frá skráningu sem felur í 

sér hugmyndir um það hvernig hann ætlar að standa að atvinnuleit sinni. Markmið úrræðanna 

er að efla atvinnuleitandann , halda honum virkum og styrkja hann í atvinnuleit sinni 

(Vinnumálastofnun-a, e.d). Starfsþjálfun, reynsluráðningar, námssamningar, atvinnutengd 

endurhæfing og sjálfboðavinna eru úrræði sem vinnumálastofnun hefur leyfi til að bjóða 

skjólstæðingum sínum upp á (Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006). Úrræðin skila 

mestum árangri ef að þau eru valin í samráði við þann sem er að leita sér að vinnu (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009). 
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6.2. Verkefnið „Ungt fólk til athafna“  

Vaxandi atvinnuleysi á meðal ungmenna á aldirnum 16 -24 ára hér á landi er mikið 

áhyggjuefni. Rannsóknir hafa sýnt að það gæti komið í veg fyrir að ungt fólk geti tekið þátt í 

því sem samfélagið hefur upp á að bjóða og það einangrast (Kieselbach, 2000;  Kieselbach, 

2003; Youth - Investing and Empowering, 2009). Ungir einstaklingar sem eru án vinnu lýsa 

því að þeim finnst þeir fljótari en áður að verða pirraðir, óþolinmóðir og uppstökkir vegna 

þeirrar einangrunnar sem þeir finna fyrir í kjölfar þess að vera atvinnulausir (Hammerstöm og 

Janlert, 1997). Þegar hagkerfi Finna hrundi í upphafi tíunda áratugar síðustu aldar brugðust 

stjórnvöld hvorki nógu hratt né nógu vel við því. Afleiðingarnar urðu meðal annars þær að á 

árunum eftir hrunið varð mikil aukning á örorku vegna geðrænna vandamála hjá 

aldurshópnum 30 ára og yngri (Haukur Sigurðsson, 2008). 

Eftir áramótin 2009-2010 kom Félags- og tryggingamálaráðuneytið í samstarfi við 

Vinnumálastofnun af stað, verkefni til þess að halda ungu fólki virku og heitir það „Ungt fólk 

til athafna―. Markmiðið er að ungmenni á aldrinum 16-24 ára fái einhver úrræði í formi 

námstækifæra, starfþjálfunar eða taka þátt í öðrum verkefnum innan þriggja mánaða frá því að 

þau skrá sig atvinnulaus (Vinnumálastofnun-b, e.d). 

Úrræðin sem eru í boði fyrir ungt fólk á aldrinum 16-24 ára  á svæði 

Vinnumálastofnunnar Norðurlands eystra eru margvísleg. Í samtali við Sigríði Ástu 

Hauksdóttur sem vinnur sem ráðgjafi á Vinnumálastofnun kom fram að stofnunin hefur mörg 

úrræði sem standa ungu fólki til boða sem og þeim sem eldri eru. Hún telur upp úrræði á borð 

við starfsþjálfun, reynsluráðningar og Fjölsmiðjuna á Akureyri. Vinnumálastofnun á 

Norðurlandi eystra er með námsúrræði sem byggjast á því að gera námssamninga við 

einstaklinga (Sigríður Ásta Hauksdóttir, 2010, munnleg heimild). Vinnumálastofnanir á 

landinu eru í samstarfi  við endurmenntunarstöðvar í sínu umdæmi. Það á einnig við um 
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Norðurlandi eystra en stofunin er í góðu samstarfi við símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar 

(Símey). Um leið og átakið hófst bauð Símey upp á námskeið sem átti að vera menntabrú og 

gaf einingar sem eru metnar í framhaldskólunum. 

Þá er einnig í boði sjálfsstyrkingarnámskeið en með því eiga einstaklingar að öðlast 

betri færni í mannlegum samskiptum og að takast á við daglegt líf. Tölvunámskeið og 

vinnuvéla- og meiraprófsnámskeið eru einnig mjög vinsæl en flestir þeirra sem hafa lokið 

þeim hafa fengið vinnu í kjölfarið (Vinnumálastofnun-a, e.d). 
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7. Niðurstöður 

 

7.1. Niðurstöður bakgrunnsupplýsinga 

 7.1.1. Lengd atvinnuleysis.  

Við lögðum fyrir viðmælendur okkar nokkrar spurningar á blaði er vörðuðu bakgrunn 

þeirra. Fyrsta spurning okkar var „Hvað hefur þú verið lengi atvinnulaus?― og í ljós kom að 

atvinnuleysið hafði varað frá fjórum mánuðum upp í eitt og hálft ár. Helmingur þeirra hafði 

verið ár eða lengur atvinnulaus og tveir voru búnir að vera sex mánuði. Meðalatvinnuleysi 

ungmennanna var 9,75 mánuðir. Í samtali við Sigríði Ástu Hauksdóttur sem vinnur á 

Vinnumálastofnun Norðurlands eystra, nefnir hún að sérstaklega verði að ná til fólks sem 

hefur verið án vinnu lengur en sex mánuði. Sá tímapunktur er mjög tvísýnn fyrir þann sem er 

atvinnulaus og oft vill það verða svo að hann gefist upp á að reyna að finna sér að vinnu. Því 

er mjög nauðsynlegt fyrir stofnunina að vera sýnileg og geta náð til þeirra (Sigríður Ásta 

Hauksdóttir, 2010, munnleg heimild). 

7.1.2. Tegund vinnu 

Allir okkar viðmælendur áttu það sameiginlegt að hafa verið í ótryggri láglaunavinnu. 

Einn viðmælenda okkar sagði að síðasta vinnan hans hafi verið girðingarvinna. Hann hafði átt 

í miklum erfiðleikum með að fá laun sín greidd og hætti á endanum. 

Heimir  

Nei það var hjá svona vinnuveitanda sem skiptir um kennitölur og borgar ekki laun 

sko þannig að það var soldið vesen sko... 

Þetta  er í samræmi við kenningu amerísku hagfræðinganna Peter B. Doeringer og 

Nichael J. Piore en þeir komu fram með þá kenningu upp úr 1970 að sú vinna sem ungt fólk 
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fær er að stærstum hluta óörugg, lítið um tækifæri innan hennar að öðlast einhverja færni og 

hún er illa borguð (Hammer, 2007). 

7.1.3. Bótaréttur. 

 Allir viðmælendur okkar höfðu bótarétt, en mismikinn þó. Bæturnar sem þau fengu 

greiddar voru frá fimmtíu þúsundum upp í hundrað og þrjátíu þúsund á mánuði. 

Grunnatvinnuleysisbætur samkvæmt Vinnumálastofnun, eru 136.023 krónur á mánuði miðað 

við 1. febrúar 2008. Þá eru atvinnuleysisbætur hlutfallslega lægri ef um ræðir lægra hlutfall en 

100%. Til þess að eiga rétt á lágmarksbótum þarf viðkomandi að hafa verið í 25% starfi í að 

minnsta kosti þrjá mánuði (Vinnumálastofnun-c, e.d). 

Ungmennin í úrtakinu okkar höfðu öll leitað sér að vinnu á öllum þeim stöðum sem þeim datt 

í hug. Flest öll nefndu þau að Akureyrarbær væri byrjaður að auglýsa eftir 

sumarafleysingastörfum og þau höfðu sótt um öll þau störf sem mögulega voru í boði. 

7.1.4. Búseta. 

Sex viðmælendur okkar bjuggu í leiguhúsnæði og borguðu leigu. Tveir viðmælenda 

okkar bjuggu í foreldrahúsum, annar borgaði 30 þúsund krónur heim á mánuði og hinn beið 

eftir leiguhúsnæði sem hann bjóst við að fá innan nokkurra vikna. Einn viðmælenda okkar átti 

barn og tveir áttu stjúpbarn. Fimm viðmælenda okkar voru í sambandi og þrír voru einhleypir.  

7.1.5. Stuðningur frá foreldrum. 

Allir viðmælendur töldu sig fá stuðning frá foreldrum sínum og vera í góðu sambandi 

við þá. Viðmælendur okkar voru allir sammála um að foreldrar þeirra veittu þeim mikinn og 

góðan andlegan stuðning þó svo að misjafnt var hversu mikinn fjárstuðning þau fengu frá 

þeim. Samt sem áður gátu flestir þeirra, þegar á reyndi, leitað til þeirra ef þá vantaði pening. 
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7.2. Niðurstöður viðtala 

Niðurstöður viðtalanna verða kynntar hér í kaflanum að neðan. Við greindum gögnin 

niður í þrjú meginþemu og átta undirþemu. Fyrsta þemað okkar er heilsa og undirþemu eru 

líkamleg líðan og andleg líðan. Annað meginþema okkar er viðmót samélagsins og undirþemu 

eru tengsl við fjölskyldu og vini, er hægt að fylgja vinunum eftir? og fordómar. Þriðja og 

síðasta meginþemað er virkni í samfélaginu og undirþemu, menntun, úrræði, og tímarammi og 

framtíðin.  

7.3. Heilsa 

Flest voru þau við góða heilsu, höfðu ekki fengið neina sjúkdóma eða gengið í 

gegnum alvarleg veikindi. Einn viðmælandi okkar sagðist þó þjást af miklum höfuðverkjum 

sem hann tengdi við mígreni sem þekktist í fjölskyldunni. Tveir af viðmælendum okkar sögðu 

okkur að þeir hefðu þurft að nota þunglyndislyf vegna andlegrar vanlíðunar og kvíða. 

Helmingur  af viðmælendum okkar reyktu að staðaldri en tveir þeirra töldu að reykingar sínar 

hefðu aukist eftir að hafa misst vinnuna. Annar þeirra stefndi á að hætta eftir að pakkinn sem 

hann átti myndi klárast. Einn viðmælandi okkar tók í vörina og einn hafði verið reyklaus í 

einn dag. 

7.3.1. Líkamleg líðan.  

Þrír stunduðu reglubundna líkamsrækt en allir stunduðu hreyfingu að einhverju marki. 

Flestir greindu breytingu á mataræði sínu eins og sjá má á nokkrum svörum viðmælenda 

okkar. 
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Heimir 

Þær eru ekki nógu góðar undanfarið hef ég verið að borða svona eina máltíð á dag 

það er ekki endilega það að maður sé alltof blankur sko ég er ekki með neina reglu 

á þessu þannig séð ef ég er svangur þá fæ ég mér að borða 

Gígja 

Já þetta er svona þetta er ekki jafn mikil regla á manni ég var með svo mikla rútínu 

núna borða ég bara þegar ég hef ekkert að gera [hlátur] þannig að þetta er orðir 

soldið slæmt [hlátur] 

Erlingur 

Jú það náttúrulega farinn að borða allt öðrum tímum og ekki eins reglulega sko... 

Fjóla 

ja maður er meira að narta í svona kex og svona svo fær maður einstak löngun í 

snakk á kvöldin og svona jú maður er kannski farin að sleppa úr kvöldmáltíðum 

Flestir viðmælenda okkar töldu svefnvenjur sínar hafa breyst 

Erlingur 

...Svo koma svona nætur sem maður vakir alla nóttina og fer svo að sofa fyrr en 

kvöldið eftir... 

Darri 

Þær gera það stundum stundum á ég mjög erfitt með að sofna ég hef áhyggjur og 

svona 

Gígja 

...svona manni finnst manni ekki þurfa að vakna í neitt... 

Hér á eftir lýsir Fjóla höfuðverkjum sem hún hefur haft síðan fyrir jól 
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Fjóla 

...ég vakna svona þrisvar fjórum sinnum á nóttunni...glaðvakna ég er búin að vera 

með svo mikla höfuðverki allveg síðan fyrir jól og er ekkert búin að fara að athuga 

það þannig...ég fæ stundum fæ ég blóðnasir...ég hef alltaf verið með of háan 

blóðþrýsting svona miðið við...já annars er ég venjulega farin inn í rúm um miðnætti 

og vöknuð svona um tíu níu tíu leytið... 

Allir neyttu áfengis nema einn og þeim fannst áfengisneysla sín ekki hafa breyst nema 

einum sem taldi hana hafa minnkað vegna þess að hann hafði einfaldlega ekki efni á því að 

kaupa sér áfengi. Öllum viðmælendum okkar fannst greinilega óþægilegt að svara þessari 

spurningu og þeim var mikið í mun að fram kæmi að þeir neyttu áfengis í litlu mæli  

Björk 

Nei eða þú veist jú sko mjög sjaldan bara þegar það er eitthvað um að vera kannski 

Gígja 

Já rosa sjaldan sko bara ef það er til dæmis frumsýningarpartý og svona þá fæ ég 

mér kannski tvo bjóra... 

Erlingur 

Aha það er nú voðalega lítið það er svona eina og eina helgi...það er búið að 

breytast mjög mikið það er svona maður átti alltaf meiri pening þegar maður var í 

vinnunni sko... 

Fjóla 

...já það hefur þá bara minnkað... 

Cesar 

Nei hún hefur ekkert aukist neitt kannski í tímabili en ekkert þannig sko ég reyni 

alltaf að fara í fjallið um helgar sko og það er handónýtt að vera sósaður það sko 
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Darri 

sko Já bara um helgar sko en ekki þegar ég er með barnið eða þegar við erum með 

barnið við gerum það ekki mikið 

7.3.2. Andleg líðan. 

Mjög misjafnt var hvernig viðmælendur okkar upplifði atvinnuleysið andlega. Einn 

viðmælandi okkar sagðist örugglega vera glaðasti atvinnuleysinginn á meðan annar átti erfitt 

með svefn sökum vanlíðunar og kvíða. Sum þeirra fundu fyrir einangrun vegna þess að þau 

voru ekki að umgangast fólk eins og þau gerðu meðan þau höfðu vinnu og þessi daglega 

rútína sem vinnan hélt að þeim var ekki lengur til staðar. 

Björk 

...Stundum koma dagar þar sem maður fer varla úr rúminu er bara [þögn] já þá er 

einhvern veginn bara allt ómögulegt...ég veit það ekki bara leiðinlegt að vera 

atvinnulaus í dag það er bara svoleiðis 

Gígja 

...dettur maður stundum niður svona suma daga fattar maður er ekki að stefna neitt... 

Fjóla 

... þegar maður er fengið eitthvað verkefni til að þess að hérna þú veist til að díla 

við yfir daginn hvort sem það er bara að hjálpa mömmu eða eitthvað er maður 

alveg guðslifandi feginn þá hefur fær maður eitthvað að gera annað að sitja heima 

[þögn] og horfa upp í loftið eða eitthvað... 

Darri 

Maður skammast sín bara dálítið maður er bara að verða þrítugur og er ekki með 

vinnu eða neitt og maður getur ekki séð um barnið sitt eða strákinn eða konunni þá 

líður manni oft mjög illa sko 

Og svo bætir hann við 
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Þá var ég með alveg fastar tekjur og ég vissi alveg hvað ég myndi fá mikið og maður 

gat reiknað svona sirka út hvað maður fengi í laun og ég gat borgað allt sem ég 

þurfti að borga núna er þetta bara allt skammtað 

Anna 

...Það er nottlega pínu óþægilegt að komast ekkert svona reglulega út sko eða þú 

veist að fara í vinnuna og hitta fólk og vera í svona félagslífi... 

Og síðan bætir hún við seinna 

...finnst ég vera svona einangruð en ég nottlega hitti alveg vini mína stundum en það 

koma mjög mörg tímabil sem virkar þannig eins og maður sé einn 

Erlingur 

...hafa ekkert að gera manni leiðist meira yfir daginn sko að hafa ekkert að gera 

maður hangir kannski heima yfir sjónvarpinu liggur upp í sófa og eitthvað...það er 

voða lítil fjölbreytni í þessu... 

Af viðtölunum að dæma þá fundum við fyrir því að flestum viðmælendum okkar leið 

ekki vel. Flest þeirra höfðu verið án vinnu yfir langt tímabil og þau voru orðin frekar dauf og 

það var mikil uppgjöf hjá þeim. Hinar daglegu venjur voru ekki lengur til staðar og þau sáu 

ekki fram á að fá framtíðarstarf. Við ályktum að ef þessi ungmenni fá ekki starf eða eitthvað 

til að fást við yfir daginn þá er eins gerst að þau endi á örorkubótum. 

7.4. Viðmót samfélagsins 

Jákvætt viðmót samfélagsins er mjög mikilvægt sem og stuðningur fjölskyldu og vina 

og þá sérstaklega foreldra. Fordómar draga úr virkni einstaklingsins og einangra hann. Margir 

viðmælenda okkar fundu fyrir höfnun, en þau mættu mjög neikvæðu viðmóti hjá 

atvinnurekendum þar sem þau voru að sækja um vinnu. Flest þeirra voru búin að leita sér að 

vinnu á öllum mögulegum stöðum og þau fundu fyrir uppgjöf þegar þau mættu þessari 

neikvæðu framkomu.  
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Erlingur 

...maður kannski fer í svona tvö þrjú fyrirtæki og allstaðar sagt nei eða allstaðar 

bara strax maður fær ekki einu sinni að fylla út umsóknina þá svona vill maður 

gefast upp... 

Darri 

...búinn að fara út um allan bæ hérna sko en þar skilur maður bara umsóknina eftir 

og þeir segjast hafa samband en hafa síðan ekkert samband 

Björk 

...svo hef ég farið reyndar bara á mjög marga staði sko að sækja um vinnu en maður 

fær ekki einu sinni svör yfirleitt sko það eru sennilega svo margir um eða eitthvað 

[þögn] æ ég veit það ekki ég hef sótt um á öllum leikskólum og í flestum svona 

búðum sem mér datt í hug og allstaðar sko en hefur ekkert fengið neitt sko... 

7.4.1. Tengsl við fjölskyldu og vini. 

Allir viðmælendur okkar voru í góðum tengslum við foreldra sína og í sumum tilvikum 

hafði atvinnuleysið styrkt tengslin en þó voru foreldrar tveggja viðmælanda okkar pirruð 

gagnvart börnum sínum vegna atvinnuleysis þeirra. Einnig voru foreldrar tilbúin að styrkja 

börnin sín fjárhagslega. Viðmælendur okkar halda ennþá tengslum við vinina og hafa ekki 

farið að umgangast nýja félaga í kjölfar atvinnuleysis. Hins vegar fundu flestir þeirra fyrir því 

að geta ekki fylgt vinum sínum eftir í því sem þeir voru að gera eins og að stunda skemmtanir 

og fatakaup. Um stuðning frá foreldum sínum sögðu þeir meðal annars þetta 

Anna 

Tengslin við pabba er góð...Já ég hef nú alltaf haft það mamma er allavega dugleg 

að reka á eftir mér að fara út og gera hitt og þetta... en tengslin við mömmu og 

pabba eru mjög góð og hafa alltaf verið þau hjálpa mér mjög mikið sko 
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Gígja 

...jú fyrst var pínu svona pirringur ég væri ekki að gera neitt...Þau eru þau eru 

reyndar mjög góð sko þau hjálpa mér mjög mikið með mig vantar uppá peninga og 

svona þannig að jú ef eitthvað er þá hefur það bara styrkst... 

Seinna bætir hún við 

...þau bjarga mér alltaf út úr öllu svona veseni þó að þau hafi varla efni á því [hlátur] 

Cesar 

Þau nottlega gerðu bara allt til þess að hjálpa mér ... alveg 130 sko 

Björk 

...pabbi einmitt tók að sér að borga af bílnum mínum þegar ég missti vinnuna það er 

búið að borga af honum núna þannig að [þögn] hann er mjög örlátur og það er gott 

Darri  

Þau nottlega bara vilja að ég sé ánægður og ef það er eitthvað vandamál þá hjálpa 

þau mér. Þau spyrja hvort okkur vanti peninga sko en ég er ekkert mikið sko að 

betla pening af þeim 

Fjóla 

...hringi ég venjulega í mömmu bara til að spjalla...já pabbi er dálítið svona [þögn] 

hann er ekki glaður maður fær alveg að heyra það sko stundum já hann er svona 

hann heldur að ég sé bara að ég að sitja heima og njóta þess að vera atvinnulaus... 

Þetta höfðu viðmælendur okkar að segja þegar við spurðum þá út í vinina 

Darri 

...ég verð bara að bíða þangað til að þau eru búin að vinna en við erum svo mikið í 

tónlist við strákarnir við spilum oft saman við hittumst oft á kvöldin og erum þá að 

spila bara 
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Erlingur 

...ég er dálítið mikið með einum sko kannski tvær vikur þrjár vikur dálítið með 

einum og svona hitti ég hann kannski ekki í tvær þrjár fjórar vikur eða eiginlega 

ekkert sko þá hitti ég einhverja aðra í staðinn sko svo förum við aftur að hittast þetta 

breytilegt 

Fjóla 

Ég á eiginlega bara svona eina góða vinkonu ... já hún hjálpar mér bara í öllu og 

einu hvort sem það er andlegt eða peningamál eða hvað sem er hjálpar hún mér 

bara 

7.4.2. Er hægt að fylgja vinunum eftir? 

Eins og komið hefur fram hér að framan þá héldu viðmælendur okkar í vini sína og 

skiptu ekki um félagsskap þó svo að þeir gætu ekki alltaf fylgt þeim eftir í því sem þeir voru 

að gera sér til skemmtunar. 

Anna 

...ég held alveg tengslum við vini mína það er nottlega hefur minnkað núna pínu þau 

nottlega eru ekki mað börn eru bara að leika sér á daginn og djamma á kvöldin en 

ég held alveg tengslum við þau ekkert neitt rosalega mikið en ég hitti á þau 

stundum... 

Darri 

Já þeir hafa það sko jú jú þeir geta gert allt sem þeir vilja sko 

Fjóla 

...maður kannski heyrir af því að fær símhringingu um að nú ætli stelpurnar að 

hittast á Greifanum og svona fara út að borða og svona og fara í bíó eftir það þá 

kannski fara síðan á Strikið fara á barinn og eitthvað og svona ég get aldrei farið 

með ég þarf náttlega að hafa pening fyrir matinn í ískápnum mínum ofan í kisann 

minn ...olía á bílinn og svona... 
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Gígja 

Já að sjálfsögðu ég maður getur ekki leyft sér allt lengur þannig að ég alltaf það 

sama gamla slitna [hlátur]nei maður tekur rosalega eftir því það er svona æi þessar 

vinkonur mínar eru rosa gellur sem eru alltaf að versla ég sit bara heima [hlátur] 

Cesar á góða vini því hann segir: 

 ... maður á góða vini sem redda manni og vilja fá manna í bíó þótt maður eigi ekki 

pening þá bara borga ég fyrir þig. 

7.4.3. Fordómar. 

Í ljós kom að einstaklingarnir tveir sem voru í námi fundu ekki fyrir fordómum frá 

samfélaginu. Hinir fundu hins vegar allir fyrir einhverskonar fordómum sem og að þeim 

fannst neyðarlegt að vera atvinnulausir og óþægilegt að segja frá því.  

Björk 

Já pínu sko allavega í öllum svona fjölskylduboðum sko þá eru allir sko jæja hvað 

ert þú að gera og maður veit ekki alveg hvað maður á að segja mest lítið bara... 

Fjóla 

Nei [þögn] ekkert sérstaklega maður er bara kannski svona dálítið feimin að 

viðurkenna það kannski að maður sé atvinnulaus [þögn] maður reynir oft að sleppa 

því að tala um það skipta um umræðuefni eða eitthvað [þögn] þetta er svona 

skammarlegt 

Gígja 

Já maður finnur það alveg að þetta er svona fólk lítur á mann sem aumingja...  

Darri 

...mér finnst eins og eldra fólkið líti á mig eins og ég sé einhver krakki eða eitthvað 

mér finnst það allavegana eins og ég sótti um húsaleigubætur og þau ætluðu ekkert 

að hjálpa mér með það síðan sendu þau mér bréf um að það það vantaði eitthvað 
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uppá sem var ekki satt sko ég var búinn að skila öllu og ég fékk ekki bæturnar fyrr 

en ég fór með mömmu og hún talaði við þau þá fyrst tóku þau mig alvarlega mér 

líður rosa mikið þannig eins og ég sé ennþá krakki maður getur ekki gert neitt fyrr 

en maður fullorðnast.  

Í framhaldi af þessu svari þá spurðum við Darra hvort honum hafi liðið svona eins og 

hann lýsir hér að ofan þegar hann hafði vinnu og þá svaraði hann  

Þá nottlega þurfti ég ekki á neinu að halda og þá gat ég bara staðið á mínu ekkert 

vandamál þá 

Greinilegt er að fordómar samfélagsins hafa mikil áhrif á viðmælendur okkar. Það að 

geta ekki sagst vera í skóla eða vinnu grefur undan sjálfsmynd þeirra og þeir upplifðu sig sem 

annars flokks þegna í þjóðfélaginu. Allir þeir sem voru í úrtaki okkar áttu foreldra sem studdu 

við bakið á þeim og hann veitti þeim öryggi og styrk til að takast á við daglegar athafnir. 

7.5. Virkni í þjóðfélaginu 

Til að einstaklingurinn haldist virkur í samfélaginu er nauðsynlegt að í boði séu 

einhver úrræði fyrir viðkomandi þegar hann missir vinnuna. Ef engin úrræði eru til staðar þá 

er hætta á því að sá sem er atvinnulaus hætti að leita sér að vinnu og endi á örorkubótum. 

Mikilvægt er að bregðast skjótt við þegar einstaklingar missa vinnuna. 

7.5.1. Menntun. 

Á einhverjum tímapunkti höfðu allir viðmælendur okkar hætt í námi en öll áttu það 

sameiginlegt að langa aftur í nám. Sumir viðmælenda okkar töldu að ekki væri nám við þeirra 

hæfi á Akureyri. Ástæður þeirra vegna brottfalls úr skóla voru af ýmsu tagi. Tveir voru aftur 

komnir í nám, einn í fjarnám og annar í fullan skóla en sá hafði gert námssamning við 

Vinnumálastofnun. Þessir viðmælendur stefndu báðir á háskólanám í sálfræði. 

Fjárhagserfiðleikar voru ástæða þess að þrír hættu í skóla, einn hætti sökum erfiðleika sem 
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hann útskýrði ekki frekar. Einn viðmælandinn sá ekki tilgang með að vera í þeim skóla sem 

var í boði hér á svæðinu en langaði samt að fara í mjög kostnaðarsamt leiklistarnám til útlanda 

þar sem stúdentspróf var ekki inntökuskilyrði. Annar viðmælandi okkar flosnaði upp úr skóla 

sökum drykkju en langaði í stúdentspróf.  Einn viðmælenda okkar langaði í förðunarnám en 

það var ekki mögulegt vegna þess hversu dýrt það er. Það sem aftraði þeim flestum við að 

komast aftur í nám var óttinn við að missa bæturnar og verða peningalaus. 

Gígja 

...æi ef maður dettur út úr skóla eða vinnu eða eitthvað þá festist maður svo í þessu 

og það er svo erfitt að komast upp úr þessu og (þögn) já maður svona til dæmis ég 

þori varla að fara í skóla aftur vegna þess að þá missi ég nottlega peninginn og ég 

er komin í svo djúpa skuld þannig að get ekkert tekið séns á að missa bæturnar... 

Björk 

...fólki finnst bara sjálfsagt þá að ég fari bara í skóla en þá nottlega missi ég 

bæturnar og þar ekki alveg eða ég veit ekki alveg hvernig það á að ganga 

Darri 

...maður þarf helst að vera lærður til þess að gera eitthvað bara spurning um að 

fara aftur í skóla sko...en hvað á maður þá að gera í peningamálum...þú getur 

nottlega farið í hálfan skóla og fengið hálfar atvinnuleysisbætur eða eitthvað maður 

fær nottlega ekkert það mikinn pening maður er nottlega með hús og ábyrgð 

Heimir 

Ég var nottlega hérna í Verkmenntaskólanum en svo hérna féll ég úr honum en ég er 

svona að spá í að koma mér í eitthvað nám núna. Mér fannst ég ekki vera að læra á 

réttu áhugasviði sko þá var ég líka í áfengisneyslu og svoleiðis kannski þess vegna 

sem maður féll úr skóla...Þetta er sérstaklega leiðinlegt af því að mig langar að 

verða stúdent sko en nottlega bý ekki lengur hjá mömmu og pabba og ég mun aldrei 

eiga pening til þess á atvinnuleysisbótum til þess að geta framfleytt mér í gegnum 

allt námið... 
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Erlingur 

Ég byrjaði á íþróttabraut það var ekki alveg fyrir mig þannig að ég hætti í því svo 

kláraði ég bara almenna braut og þannig að ég get farið beint inná hérna bifreiða 

og bílvélavirkjun...ja ja ég var að hugsa um það að fara í skóla eftir næs eftir 

sumarið ég ætla bara fá reyna að fá vinnu fyrir austan í frystihúsinu og safna sem 

mestum pening og fara svo í skóla 

Fjóla  

Ööh jú bara skólinn sem mig langar í kostar fjögur hundruð þúsund eða þetta jú 

þetta er sirka ein önn hann er fyrir sunnan svo þetta bara eina sem mig langar til að 

gera mig langar ekkert að fara að læra stærðfræði og íslensku og allt það mig 

langar bara í förðunarskólann 

7.5.2. Úrræði.  

Í ljós kom að misjafnt var á milli viðmælenda okkar hvað þau vissu um þau úrræði sem í 

boði eru hjá Vinnumálastofnun og sum þeirra voru upplýstari en önnur. Einungis tveir af 

viðmælendum okkar voru meðvituð um átakið „Ungt fólk til athafna― og í hverju það fólst. 

Allir höfðu mætt á fundinn sem þau voru boðuð á í upphafi námskeiðsins en þó virtust 

upplýsingarnar þar ekki skila sér til nokkurra. Sumum fannst þeir fá mjög litlar upplýsingar 

frá Vinnumálastofnun sérstaklega um þá vinnu sem var í boði. Einnig áttu ekki allir tölvu eða 

voru nettengdir en allar upplýsingar sem ætlaðar voru þeim voru á rafrænu formi. Þegar við 

spurðum viðmælendur okkar að því hvort þeir væru tilbúnir að flytja burt ef að þeim biðist 

vinna annarsstaðar og þá jafnvel erlendis þá kom í ljós að einungis tveir voru tilbúnir í að 

flytja til útlanda. Flest þeirra gátu ekki hugsað sér að flytja á annan stað innanlands til þess að 

vinna. 

Erlingur 

Ja ég fór hérna á fund hjá þeim hérna upp í Rósenborg þá hérna þá voru þau með 

bara svona lista yfir námskeið eða starfsþjálfun og sögðu að það þyrfti að skrá sig í 

allavega vega tvennt sko eða skrá sig og hafa annað til vara...þetta er eitthvað átak 
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hjá Akureyrarbæ sko fyrir unglinga ég man ekki hvað það heitir...það er náttúrulega 

boðið upp á helling af námskeiðum á meðan maður er að leita sér að vinnu sko og 

svo starfsþjálfun sko...þetta er mjög fínt það var alveg ég held að þetta hafi verið 

alveg verið alveg tvær blaðsíður af námskeiðum og starfsþjálfun eitthvað dæmi 

þannig að þetta er mjög sko það er bara gallinn kannski það komast ekki það 

margir það fær bara einn ráðin í starfsþjálfun svo er bara eitthvað takmarkað sem 

komast á þessi námskeið það bara ef það er orðið fullt þá sorry þú verður að velja 

annað bara 

Heimir 

Það er bara fínt sko ég veit samt ekki hvernig þetta virkar þegar maður hættir í 

þessu sko maður missir bætur og fær kannski rangar upplýsingar en um hvað maður 

er að fara út í og vill ekki taka þátt í því lengur vill kannski taka þátt í einhverju 

öðru sko og það er alltaf leiðinlegt ef maður er þvingaður en ég var frekar heppinn 

með það sem ég valdi og mætti vel 

Gígja  

...þetta námskeið er reyndar fínt þetta er leiklist og tónlist og eitthvað þannig en æi 

þetta er svona [þögn] ég veit ekki ég skil ekki af hverju við erum á þessu vegna þess 

að þetta þau segja að þarna séum við að vinna fyrir bótunum okkar við erum ekki að 

skila neinu til neins þarna erum við bara sett inn í lítið herbergi og látin fara í leiki 

mér finnst þetta vera rosalega tilgangslaust og maður gæti notað tímann til að leita 

að vinnu... 

Fjóla 

Nei svo sem ekki vinnuúrræði en þau eru svona hérna að bjóða uppá námskeið og 

svona sem maður getur sótt ég er nýbúin að ljúka einu námskeiði hjá þeim (þögn) 

það var bara mjög gaman sko mjög sniðugt hjá þeim sniðugt hérna bara úrræði 

svona koma manni út að gera eitthvað svona mjög sniðugt system hjá þeim...nei það 

var bara svona þau reyna að hafa það þannig að maður er aldrei að gera ekki neitt í 

meira en svona þrjá mánuði það líða aldrei meira en þrír mánuði á milli þess sem 

þú gerir eitthvað 
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Björk 

Já sko það var kynnt fyrir okkur eftir jólin eða þú gast valið úr og til dæmis ég valdi 

ég þetta fótó shop eða margmiðlunarnámskeið það eru sex vikur svo gat maður farið 

í til dæmis það heitir Menntasmiðjan ég byrjaði reyndar í því ég ætlaði í það en svo 

komst ég að því að ég átti ekki alveg samleið með fólkinu þar það var einhvern 

veginn þannig og hittist þannig á að þau voru eiginlega öll að koma úr neyslu og 

svona og ég svona í samráði veið kennarann ákvað að skipta yfir í þetta fótó shop 

Viðmælandi okkar sem í fjarnámi hafði þetta um úrræðin að segja 

Anna 

Já þau komu að stað um daginn svona ferli sem bjóða öllum upp á námskeið en þar 

sem að ég nottlega er í mörgum einingum þá töldu þau það bara part af þessu 

námskeiði...en það er allavega fínt að hafa þessi námskeið það þarf nottlega að 

passa upp að fólk sem er atvinnulaust sitji ekki bara og geri ekki neitt 

Eftir að viðmælendur okkar höfðu tjáð sig um þau úrræði sem eru í boði hjá 

Vinnumálastofnun þá spurðum við þá hverskonar úrræði þau vildu sjá ef þau hefðu eitthvað 

um það að segja 

Darri 

Sko ég nottlega er með barn og konu og ég bý út í sveit það mundi alveg vera fínt að 

fá eitthvað ef ég færi í skóla til að klára þetta þá væri fínt að fá einhvern svona styrk 

svo maður gæti lifað á því 

Björk 

...mig langar bara að fá vinnu númer eitt tvö og þrjú en jú jú þessi úrræði eru fín 

sko...ég veit það ekki kannski aðalega bara einhverjir hittingar kannski að hitta 

annað fólk hérna sem er atvinnulaust sem hefur ekkert að gera eins og ég þú veist að 

komast í samband við fleiri kannski 
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Fjóla 

Ég myndi bara vilja kannski komast í eitthvað svona á eitthvað námskeið sem 

kannski þjálfar mann á vissum starfsvettvangi og síðan kannski ef þeir myndu reyna 

að koma manni inn í einhverja vinnu út frá því 

Heimir 

Þetta er nottlega voða fínt þannig séð sko það er nottlega mjög gott ef maður gæti 

maður bara farið í nám sko þú veist bara farið í stúdentsnám (þögn) það kostar 

mikið að læra og ef það er einhver sem er atvinnulaus og er búinn að vera 

atvinnulaus lengi og langar að læra sko langar að verða stúdent myndi ég veðja á 

það að það myndi borga sig að bara mennta fólk ég held að það borgi sig alltaf sko 

það mun á einhvern hátt borga sig til baka til samfélagsins 

7.5.3. Tímarammi og framtíðin. 

Darri lýsir deginum eins og hann var áður en hann missti vinnuna og síðan hvernig 

hefðbundin dagur hjá honum er nú eftir atvinnumissinn. Á þessum lýsingum má sjá hvernig 

vinnan getur haldið að fólki ákveðnum tímaramma og reglu. Allar þeirra athafnir eru úr 

skorðum og lesa má úr viðtölunum að ef þau hefðu ekki þessi úrræði sem eru í boði þá væru 

þau rótlaus. Einu einstaklingarnir sem virtust vera með reglu á sólarhringnum hjá sér voru þeir 

sem voru í námi. 

Þannig lýsir Darri deginum meðan hann hafði vinnu 

Ég bara vaknaði klukkan svona hálfátta og fór í vinnuna klukkan átta búinn að 

vinna hálffjögur eða þá fer hálffjögur og er að vinna til tólf ég var að vinna á Olís 

Olís á Akureyri...já ég var mest bara að vinna og síðan að hitta vini mína þess á 

milli...þegar vorum á morgunvöktum þá fórum við alltaf í ræktina eftir vinnu... 

Hér útskýrir Darri hvernig hefðbundinn dagur hjá honum er í dag 

Ég vakna venjulega svona um níu leytið og keyri nottlega til Akureyrar til að fara á 

námskeið ég bý á Árskógssandi sko og þegar það er búið þá fer ég bara oftast til 

mömmu minnar og borða og fer síðan heim bara 
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Heimir 

Það er nottlega þetta námskeið sem er á vegum Vinnumálastofnun það er svona það 

eina sem maður gerir...nottlega ef maður er á svona námskeiði þá er 

sólarhringurinn réttur en ef maður er ekki að gera neitt þá nottlega það er bara 

voða misjafnt getur verið eldsnemma getur verið mjög seint 

Fjóla 

Já stundum vitaskuld langar mig að fá vinnu sko þetta er bara langar alveg rosalega 

mikið að fara út á vinnumarkaðinn aftur geta mætt í vinnu klukkan átta og komið 

heim bara klukkan fjögur... 

Björk 

...heimili mitt er voða snyrtilegt þessa dagana maður hefur svo mikinn tíma til þess 

að laga til...við gerum nottlega allt of lítið einhvern veginn það er engin regla á 

þessu sko 

Þegar við spurðum viðmælendur okkar hvar þeir sæju sig í lífinu eftir eitt ár þá höfðu 

allir nema einn hugmynd um hvar þeir vildu vera. Þrír vildu vera í vinnu en ef þeir fengu ekki 

vinnu þá vildu þeir klára nám sitt sem þeir höfðu byrjað á. Eintaklingarnir sem voru í námi 

vildu halda því áfram og stefndu báðir á háskólanám eins og áður hefur komið fram.  

Darri 

Vonandi bara í vinnu... 

Erlingur 

Þess vegna einhver staðar fyrir austan að vinna... 

Gígja 

...en ef maður á að vera raunsær þá sé ég mig bara vinna í sjoppu hérna eða 

eitthvað... 

Cesar 

Bara að klára skólann og plana eitthvað rosalegt interail eða eitthvað svoleiðis það 

væri allavega gaman... 
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Allir viðmælendur okkar vildu hafa ákveðin tímaramma, það er að vakna til að fara í 

vinnu eða skóla og koma heim seinnipartinn. Þau voru öll sammála um að þau úrræði sem 

voru í boði væru ágæt en alls ekki nógu mikil. Þeim fannst ekki nóg að námskeiðin sem þau 

voru skyldug til að fara á stóðu yfir í tvær til þrjár klukkustundir á dag. Úrræðin sem þau vildu 

gjarnan vilja sjá væri þá eitthvert starfsnám sem gæfi starf í kjölfarið eða þá nám sem gæfi 

þeim einingar upp í framhaldskóla.  
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8. Umræða 

 

Þó svo að viðmælendur hafi talið upp fjöldann allan af breytingum hjá sér, í kjölfar 

atvinnuleysis, svo sem á matarvenjum, svefnvenjum, tölvunotkun og daglegri rútínu þá virtust 

þau ekki tengja það andlegri vanlíðan en þegar rýnt var nánar í viðtölin og þau skoðuð í 

samhengi mátti greina vanlíðan sérstaklega hjá þeim sem höfðu verið hvað lengst 

atvinnulausir og það mátti greina hjá þeim ákveðna uppgjöf. Þeir tveir sem voru í námi fundu 

minnst fyrir andlegri vanlíðan en það er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Axelsson og 

Ejlertsson frá 2002 og rannsóknar Þóroddar Bjarnasonar og Þórdísar J. Sigurðardóttur frá 

2004 en í þeim kemur fram að þeir sem eru í skóla eða í vinnu þó svo að hún sé einungis 

tímabundin finni fyrir minni andlegri vanlíðan en þeir sem voru atvinnulausir. 

Allir þátttakendur töluðu um að þau hefðu góðan stuðning frá foreldrum sínum. Af 

viðtölunum að dæma virtust allir foreldrarnir vera tilbúnir að hvetja börnin sín eða hjálpa 

þeim fjárhagslega ef þeir gátu. Rannsóknir hafa sýnt að stuðningur foreldra við ungt fólk sem 

hefur misst vinnuna virðist vera afgerandi þáttur í því að draga úr andlegri vanlíðan (Hammer, 

2000-a; Axelsson og Ejlertsson, 2002; Þóroddur Bjarnason og Þórdís J. Sigurðardóttir, 2004). 

Tengsl við vini og kunningja skipta miklu máli með tilliti til þess að einangrast ekki og þá 

sérstaklega hjá ungu fólki. Okkar viðmælendur voru í góðum tengslum við sína vini þó svo að 

þau gætu ekki alltaf fylgt þeim eftir. Komið hefur fram að þó svo að ungt atvinnulaust fólk 

geti ekki fylgt vinunum eftir þá þýðir það ekki endilega að það upplifi sig einangrað 

(Hammer, 2000-a). Vinnan skilgreinir fólk og atvinnumissir leiðir af sér, meðal annars, brotna 

sjálfsmynd og óöryggi sérstaklega ef atvinnuleysið hefur varað í langan tíma. Fólk skammast 

sín og forðast spurningar á borð við hvað ert þú að gera? (Sigríður Ásta Hauksdóttir, 2010, 

munnleg heimild). Allir viðmælendur okkar nema þeir tveir sem voru í námi fundu fyrir 

fordómum frá samfélaginu af því þeir voru atvinnulausir og er það í samræmi við niðurstöður 
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erlendra rannsókna að atvinnulausir njóta oft minnsta stuðnings frá öðrum í samfélaginu 

(Kolbeinn H. Stefánsson, e.d).  

Ísland er sér á parti þegar kemur að menntun unglinga eftir grunnskólanám, en hér á 

landi er mjög mikið brottfall allt að 40% hjá ungmennum þegar komið er upp í 

framhaldsskóla (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Í nánast öllum löndum Evrópu er 

hlutfall einstaklinga á aldrinum 15-19 ára með tilliti til virkni á vinnumarkaði mjög lág. 

Niðurstöður sýndu fram á að virkni meðal þessa aldurshóps mældist 23,7% en talan hækkaði 

umtalsvert í kjölfar hækkandi aldurs. Hjá ungmennum sem voru á aldrinum 20-24 ára var 

hlutfall þeirra með tilliti til virkni komin úr 23,7% og upp í 64%. Virkni eykst hjá fólki eftir 

því sem það nær hærri aldri en þeir sem voru 25-29 ára mældust með 82,3% virkni. Gert er 

ráð fyrir að yngsti aldurshópurinn sé innan veggja menntastofna eða þá að læra iðn af 

einhverju tagi (YOUTH, 2008). Þrátt fyrir þetta brotfall á Íslandi þá hafa rannsóknir sýnt fram 

á það að 20% af þessum 40% ná sér aftur í menntun seinna á lífsleiðinni. Til samanburðar má 

nefna að í Skotlandi þar sem brotfall er svipað skila sér aðeins um 3% aftur í nám (Hammer, 

2000-b). Þetta sýnir okkur fram á þann sveigjanleika sem íslenskt menntakerfi hefur. Fram að 

þessu hefur þetta mikla brottfall ekki valdið áhyggjum í ljósi þess að vinnumarkaðurinn hefur 

hingað til geta tekið við brottfallsnemum (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

Sex viðmælenda okkar höfðu flosnað upp úr námi vegna ýmissa ástæðna. Vegna 

efnahagshrunsins tekur vinnumarkaðurinn ekki lengur á móti ungu fólki sem hefur litla 

menntun og nánast enga reynslu. Eins og fram kom í viðtölunum við ungmennin í rannsókn 

okkar þá gengu þau allsstaðar á veggi þegar þau reyndu ítrekað að sækja um vinnu. 

Atvinnurekendur höfðu ekki fyrir því að svara umsóknum þeirra. Mikil áhersla er lögð á 

bóklegt nám á Íslandi en sex viðmælendur okkar sóttust eftir námi þar sem áherslan er ekki á 

bókleg fög. Þeir höfðu áhuga á myndlistar-, tónlistar- og leiklistarnámi, förðun, læra smíði, 

bifvélavirkjun og að mennta sig til lögreglustarfa. Í rannsókn sem gerð var af Hammer (2000-
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b) kemur í ljós að Ísland býr yfir lítt þróuðu framhaldsskólakerfi þegar kemur að verklegu 

námi.  

Það er einstaklingnum ákaflega mikilvægt að hafa ákveðinn tímaramma og haga 

athöfnum sínum eftir honum. Eftir því sem viðkomandi hefur meiri reglu á tíma sínum því 

meira verður úr verki hjá honum og hann verður virkari í daglegum athöfnum. Skortur á 

tímaramma hefur áhrif á heilsu og líðan einstaklingsins. Dagarnir geta orðið langir og 

leiðinlegir og það að „hanga― og gera ekki neitt verður að reglu (Paul og Batinic, 2010). Allir 

viðmælendur okkar nema þeir sem voru í námi upplifðu mikið „hangs― og leiða sökum þess 

að þeim fannst þau ekki vera í rútínu eða föstum ramma. Þau fundu fyrir eirðarleysi. Það eina 

sem virðist halda ungmennunum í einhverri reglu eru úrræðin sem eru í boði hjá 

Vinnumálastofnun. Samt kom í ljós að þeim fannst námskeiðin of stutt og hræddust það sem 

við tæki að þeim loknum. Þó voru þau bjartsýn á það að komast í sumarstörf og reyndu ekki 

að hugsa lengra en það. 

Það kom í ljós að það vera í skóla skiptir miklu máli. Þeir viðmælenda okkar sem þar 

voru höfðu daglega rútínu, reglu á svefnvenjum og matarvenjum, þeim leið ekki illa og voru 

ekki með slæma sjálfsmynd og það merkilegasta var að þau fundu ekki fyrir fordómum frá 

samfélaginu. Þeim fannst þau hafa meiri tilgang og höfðu sýn á framtíðina, báðir voru búnir 

að ákveða háskólanám. Út frá niðurstöðum rannsóknar okkar ályktum við að til að ungt fólk 

án vinnu haldist virkt og endi ekki á örorku þá þurfi að efla einhvers konar námsúrræði. Það 

þarf ekki endilega að vera bóklegt nám en það þarf að greinilega að vera eitthvað meira en er í 

boði í dag. Þó það kosti peninga að reka skóla þá borgar það sig alltaf til samfélagsins að 

mennta sem flesta.  
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Fylgiskjal 1 

Spurningalistinn sem notast var við í viðtölunum. 

-Þetta lokaverkefni á að fjalla um það hvort að líðan ungmenna á aldrinum 18-22 ára hafi eitthvað 

breyst við það að vera ekki í skóla og hafa misst vinnuna. 

-Byrja á því að spyrja hvernig er venjulegur dagur hjá þér? 

-Probe spurningar eða það sem við viljum að komi fram þegar við fáum svar við þessari spurningu.  

-Hvenær viðkomandi fer á fætur 

-Hafa matarvenjur þínar breyst eftir atvinnumissi? 

-Hafa svefnvenjur þínar breyst eftir atvinnumissi? 

-Eyðir þú meiri tíma í tölvunni núna eftir atvinnumissi? 

-Reykir þú og ef svo, hefur neysla þín breyst eftir atvinnumissi? 

-Neytir þú áfengis og ef svo, hefur neysla þín breyst eftir atvinnumissi? 

-Hafa orðið breytingar á neyslu þinni eftir atvinnumissi? (bíóferðir, skemmtanir, fatakaup o.sfrv.). 

-Stundar þú líkamsrækt og ef svo, af hvaða tagi? Hafa líkamsræktar venjur þínar breyst við 

atvinnumissi? 

-Finnst þér atvinnuleysið hafa áhrif á andlega líðan þína og ef svo, hvernig? 

-Hefur atvinnuleysið haft áhrif á líkamlega líðan þína og ef svo, hvernig? 

 

Hafa þína daglegur venjur eitthvað breyst eftir að þú misstir vinnuna?  

Viðmót samfélagsins: 

Hver eru tengsl þín við fólk almennt? 

Hverjum eyðir þú deginum helst með? 

 -Vinahópurinn, fjölskyldan, foreldrar.  

 -Finnst þér þú fá öðruvísi viðmót frá fólki almennt eftir atvinnumissi? 

 -Hefur þú upplifað fordóma eftir atvinnumissi? 

 -Hvernig brugðust foreldrar þínir við þegar þú misstir vinnuna? 

 -Hefur þú stuðning foreldra þinna? 

 -Færð þú fjárstuðning frá foreldrum þínum? 
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 -Styðja foreldrar þínir þig í atvinnuleit? 

 -Styðja foreldrar þínir þig að fara í nám? 

 -Hefur orðið einhver breyting á vinahópi þínum eftir atvinnumissi? 

-Finnst þér þú geta fylgt vinahópnum eftir í því sem þeir eru að gera eftir atvinnumissi? 

Hvað finnst þér um úrræðin sem eru í boði? 

-Hefur þú fengið einhverjar upplýsingar frá Atvinnumálastofnun um það sem er í boði fyrir 

atvinnulaus ungmenni? 

-Hefur þú í hyggju að nýta þér það sem er í boði? 

-Gætir þú hugsað þér að flytjast búferlum ef þér væri boðin/n vinna í öðru 

sveitarfélagi/bæjarfélagi/erlendis? 

-Hvað úrræði viltu sjá fyrir þig? 

-Hvar sérð þú þig vera eftir eitt? 
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Fylgiskjal 2 
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Fylgiskjal 3 

Bakgrunnspurningar 

 

Hvað ertu búin/n að vera atvinnulaus lengi? 

  

 Í hvernig vinnu varst þú? 

  

 Hefur þú rétt að fá einhverjar bætur? _____já _____nei 

 

Ef já hversu háar? 

 

Hefur þú leitað þér að vinnu? _____já_____nei 

 

Ef já hvernig vinnu hefur þú leitað þér að? 

 

 Hefur þú stundað nám eftir grunnskólapróf?_____já_____nei 

 

Ef já hvernig nám? 

 

 Hefur þú þurft að hætta námi? _____já_____nei 

 

Ef já af hverju? 

 

 Hvernig nám telur þú að henti þér best? 

  

Hver er búseta þín? 

 

Ef í foreldrahúsi færðu þá stuðning frá þeim? _____já_____nei 

  

Hefur þú barn/börn á þínu framfæri? _____já_____nei 

 

Ef já hversu mörg 
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Fylgiskjal 4 

Skjal um upplýst samþykki fyrir rannsókn sem er gerð er af nemum í HA á 

þjóðfélagsfræðibraut  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvort atvinnuleysi hafi áhrif á líðan ungmenna á 

aldrinum 18-22 ára. 

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 samþykki mitt að taka þátt í þessari rannsókn eftir að hafa lesið 

þetta blað 

 

 

 

_________________________________ 

Undirskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


